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ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΏΡΩΝ ΔΣΊΑΗ
ΔΤΡΙΚΌΜΔΝΩΝ ΔΝΣΌ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ.
Αλαζέηνπζα Αξρή: Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηζνπ
(ΔΠΜΑ)
Αξηζκόο ζπκβάζεσλ: Μία ζχκβαζε γηα ην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην)
ηεο παξνχζεο.
Γηάξθεηα ύκβαζεο: πέληε (5) ρξφληα, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο πέληε (5) ρξφληα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ 3 ηνπ ΠΓ715 /1979 θαζψο ε εθκίζζσζε ηνπ αθίλεηνπ
πξνο εθκεηάιιεπζε ζπλδπάδεηαη κε νπζηαζηηθέο δαπάλεο επέλδπζε ηνπ αλαδφρνπ γηα
ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ εζηίαζεο (εζηηαηνξίνπ θαη
αλαςπθηήξηνχ) ηεο ΔΠΜΑ.
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζύκβαζεο: ην πςειφηεξν πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ
Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) γηα θάζε κηζζσηηθφ κήλα, ην νπνίν
πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη
ζηαζεξά απφ ηνλ Αλάδνρν.
Διάρηζην Δγγπεκέλν Μεληαίν Μίζζσκα: γηα ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην
νξίδεηαη ζηηο 7.000,00€.
Σηκή εθθίλεζεο απνδεθηώλ πξνζθνξώλ: 1,50 % κεληαίσο επί ηνπ αθαζάξηζηνπ
εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ κηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην). Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη γηα
ην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) ζηνλ ππνςήθην πνπ ζα πξνζθέξεη ην
πςειφηεξν πνζνζηφ κεληαίσο επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ κηζζίνπ.
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο: 7.000,00 € ίζν κε ην Διάρηζην Δγγπεκέλν
Μεληαίν Μίζζσκα.
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Ηκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ηεο Πεξίιεςεο ηεο Πξνθήξπμεο ζηνλ Σύπν:
07/01/2021.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ: χκθσλα κε ην άξζξν 28
ηνπ ΠΓ715 /1979, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ηελ 25.ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα
Γεπηέξα θαη ψξα 14:30.
Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ:
ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ
Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ
Γνπδή, 11525.
Παξαιαβή ηεύρνπο
www.nationalgallery.gr

πξνθήξπμεο:

ειεθηξνληθά

κέζσ

ηεο

δηεχζπλζεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1-ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ-ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
1. Γεληθό Πιαίζην θαη Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ.
Ο παξψλ δεκφζηνο αλνηρηφο πιεηνδνηηθφο δηαγσληζκφο κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο
δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ επηινγή Αλαδφρνπ, γηα ηελ εθκίζζσζε ηνπ εζηηαηνξίνπ
(3νο φξνθνο) θαη ηνπ αλαςπθηήξηνπ (ηζφγεην) ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν εδξεχεη ε
Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηζνπ (ΔΠΜΑ). Ζ ΔΠΜΑ
πξνθεξχζζεη ην Γηαγσληζκφ απηφ κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, πνπ ειήθζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 29/12/2020, κε γλψκνλα ηε βέιηηζηε
αμηνπνίεζε, αλάπηπμε θαη εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ρψξσλ
εζηίαζεο επξηζθφκελσλ εληφο ηεο ΔΠΜΑ θαζψο θαη ηελ ηξνθνδνζία πνιηηηζηηθψλ
θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, νη νπνίεο ζα δηνξγαλσζνχλ απφ ηξίηνπο ζε ρψξνπο ηνπ
αθηλήηνπ ζην νπνίν εδξεχεη ε ΔΠΜΑ. Σαπηφρξνλα, επηδηψθεηαη ε δηεζλήο πξνβνιή
ηνπ κνπζείνπ κε θεληξηθφ άμνλα ηελ πνιηηηζηηθή αιιά θαη ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζε,
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κία δηαξθψο απμαλφκελε επηζθεςηκφηεηα (θνξέσλ θαη
ηδησηψλ επηζθεπηψλ).
Ζ βέιηηζηε πνηνηηθή εμππεξέηεζε θαη ε ελ γέλεη παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ Μνπζείνπ θαζψο θαη ε είζπξαμε εζφδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ΔΠΜΑ, εκπεξηέρνληαη ζην ζεζκηθφ ξφιν πνπ είλαη:
Η. ε ζπιινγή, δηαθχιαμε, ζπληήξεζε, κειέηε θαη έθζεζε έξγσλ ηέρλεο, κε
ζθνπφ ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ θνηλνχ, ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε κέζα
απφ ηελ ηέρλε θαη ηελ ςπραγσγία πνπ απηή πξνζθέξεη, αιιά θαη ηε κειέηε
ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, ηδηαίηεξα ηεο Διιεληθήο θαη
ΗΗ. ζηνπο βαζηθνχο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο ηνπ κνπζείνπ πνπ εθπιεξψλνληαη
κε :
α) ηε ζπγθέληξσζε έξγσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγψλ Εσγξαθηθήο,
Γιππηηθήο, Νέσλ Μνξθψλ Σέρλεο, Υαξαθηηθήο, Φσηνγξαθίαο, Αληηθεηκέλσλ
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Σέρλεο θαη ζπάλησλ θαιιηηερληθψλ εθδφζεσλ κε αγνξέο, δσξεέο θαη
θιεξνδνηήκαηα,
β) ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηεξίσλ ζπληήξεζεο θαη θπζηθνρεκηθψλ εξεπλψλ
γηα ηελ αζθαιή δηαθχιαμε θαη ζπληήξεζε απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πιένλ
ζχγρξνλεο κνπζεηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο,
γ) ηελ ηεθκεξίσζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ ζπιινγψλ, ηε ζχληαμε θαηαιφγσλ
θαη ηε δεκνζίεπζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε
ηεο έξεπλαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο,
δ) ηελ έθζεζε ζε κφληκε βάζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο
επηζηεκνληθέο θαη κνπζεηνινγηθέο κεζφδνπο,
ε) ηε δηνξγάλσζε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ, πνπ κπνξεί λα γίλεηαη ζε
ζπλεξγαζία θαη κε άιια Μνπζεία, ηδξχκαηα θαη πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο,
ζη) ηελ νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηε δεκηνπξγία εηθαζηηθψλ
εξγαζηεξίσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε μελαγήζεσλ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
δξάζεσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή εληχπσλ θαη ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ,
δ) ηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ
θαιιηηερληθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα,
ε) ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία παξαξηεκάησλ,
ζ) ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε ζηφρν ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο ΔΠΜΑ,
η) ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εηδίθεπζεο ζε ζέκαηα ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο,
κνπζεηνινγίαο θαη ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο,
ηα) ηελ αλάπηπμε ηεο Δζληθήο Γιππηνζήθεο κε ηελ έθζεζε θαη πξνβνιή ησλ
δεκηνπξγψλ ηεο Διιεληθήο θαη μέλεο Γιππηηθήο,

Κάζε ππνςήθηνο ππνβάιιεη πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζίσλ ηεο παξνχζαο. Ζ
θαηαθχξσζε ζα είλαη εληαία θαη ζα νδεγήζεη ζηε ζχλαςε κίαο θαη κφλεο ζχκβαζεο
γηα ηελ εθκίζζσζε θαη ησλ δχν ρψξσλ εζηίαζεο επξηζθφκελσλ εληφο ηεο ΔΠΜΑ.
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πςειφηεξε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ
κηζζίσλ, εθθξαδφκελε σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ, θαηά ηα εηδηθψο νξηδφκελα
ζην αξ.17 ηεο παξνχζαο, ηνπ ζπλφινπ ησλ Μηζζίσλ γηα θάζε κηζζσηηθφ κήλα, ην
νπνίν πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ζπλνιηθνχ ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο πνπ
ζα θαηαβάιιεηαη ζηαζεξά θαη γηα ην Μίζζην απφ ηνλ Αλάδνρν. (άξζξν 38 ηνπ
π.δ.715/1979).
2. Βαζηθνί Οξηζκνί Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ.
Σν έξγν ζπλίζηαηαη ζηελ εληαία εθκίζζσζε ησλ δχν ρψξσλ εζηίαζεο επξηζθφκελσλ
εληφο ηεο ΔΠΜΑ, ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο
θαη Μνπζείνπ Αιεμάλδξνπ νχηζνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε παξνχζα
πξνθήξπμε.
Μίζζην: Σν ζχλνιν ησλ ρψξσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη εληφο ηεο Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο θαη Μνπζείνπ Αιεμάλδξνπ νχηζνπ, θαη νη νπνίνη έρνπλ ρσξνζεηεζεί
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θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη εζηίαζεο (ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ),
φπσο εκθαλίδνληαη, πεξηγξάθνληαη θαη νξηνζεηνχληαη θαηά ζέζε θαη έθηαζε ζηα
νηθεία ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα Πξνθήξπμε. Θα
ζεσξείηαη φηη ππάξρεη έλα Μίζζην θαη γηα ηνπο δχν ρψξνπο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 24 ηεο παξνχζαο.
Μίζζσκα: Σν άζξνηζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζζεζε ηνπ ειαρίζηνπ
εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο γηα ην Μίζζην (θαη ηνπο δχν ρψξνπο ) θαη ηνπ πνζνζηνχ επί
ησλ κεληαίσλ πσιήζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζην αξ. 17 ηεο παξνχζαο, πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ην νπνίν νθείιεη γηα ηνπο κηζζσηηθνχο κήλεο
ιεηηνπξγίαο ηνπο. Χο κηζζσηηθνί κήλεο, νξίδνληαη εθείλνη, θαηά ηνπο νπνίνπο νη ρψξνη
εζηίαζεο (ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ), βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία.
πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη 12κελε ιεηηνπξγία θαη γηα ηνπο δχν ρψξνπο εζηίαζεο.
Δλδηαθεξόκελνο: Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε / θνηλνπξαμία απηψλ,
πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία.
Τπνςήθηνο Αλάδνρνο: Ο Δλδηαθεξφκελνο πνπ έρεη ππνβάιεη πξνζθνξά.
Αλάδνρνο: Ο Δλδηαθεξφκελνο πνπ ηειηθά ζα επηιεγεί γηα ηελ ζχλαςε ηεο εληαίαο
ζχκβαζεο κίζζσζεο γηα ην Μίζζην.
Δθπξόζσπνο: Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ ή Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, ηφζν γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ Δλδηαθεξφκελνπ ζην
πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνχ, φζν θαη γηα ηελ ελδερφκελε αλάγθε επηθνηλσλίαο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ ππνςήθην Δλδηαθεξφκελν.
Πιεξεμνύζηνο: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο
κπνξεί λα νξίζεη κε εηδηθή πξνο ηνχην δήισζή ηνπ ζην θείκελν ηεο Αίηεζεο
πκκεηνρήο, εθφζνλ επηζπλάπηεη εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην, θαη ην
νπνίν εθπξνζσπεί ηνλ Δλδηαθεξφκελν θαηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη
κπνξεί λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θάζε πξάμε.
Αληίθιεηνο: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα νξίζεη κε εηδηθή πξνο ηνχην δήισζή ηνπ ζην θείκελν ηεο Πξνζθνξάο
ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιακβάλεη έγγξαθα θαη δηθφγξαθα πνπ ζα ηνπ
θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
Γηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, φζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Δλδηαθεξφκελνο ήζειε
αλαδεηρζεί Μηζζσηήο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο Μίζζσζεο, αιιά θαη κεηά απφ ηελ
ιήμε ή ιχζε ηεο.
Πξνθήξπμε: Σν παξφλ θείκελν, κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηφ παξαξηήκαηα, πνπ
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ.
Πξνζθνξά: Ζ πξνζθνξά πνπ ζα ππνβάιεη ν θάζε Δλδηαθεξφκελνο ζην πιαίζην ηνπ
παξφληνο δηαγσληζκνχ, εθθξαδφκελε σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ησλ ρψξσλ
εζηίαζεο (ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ) γηα θάζε κηζζσηηθφ κήλα, ην νπνίν
πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο γηα ην Μίζζην πνπ
θαηαβάιιεηαη θαηά ηνπο κηζζσηηθνχο κήλεο.
Απόθαζε Καηαθύξσζεο: Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία
εγθξίλεηαη ε ηειηθή επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηε ζχλαςε ηεο εληαίαο ζχκβαζεο
κίζζσζεο γηα ην Μίζζην.
ύκβαζε: Ζ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο κίζζσζεο θαη ζα ζπλαθζεί εληαία γηα ην
Μίζζην, ησλ ρψξσλ εζηίαζεο (ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ).
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ: Ζ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41 παξ. 1 θαη 26 παξ. 2 ηνπ π.δ. 715/1979 απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ε νπνία έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ
(απνζθξάγηζε, αμηνιφγεζε, εμέηαζε θαη απφθαζε επί ελζηάζεσλ, εηζήγεζε
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θαηαθχξσζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ηελ άξηηα δηελέξγεηα ηνπ
Γηαγσληζκνχ ελέξγεηα).
3.Ννκηθό θαη Θεζκηθό Πιαίζην ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη Έξγνπ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνθεξχζζεη ηελ παξνχζα, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε
ησλ απφ 13 Οθησβξίνπ 2020 θαη 29/12/2020 πλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο ΔΠΜΑ θαη ιακβάλνληαο ππφςε:
1) ηνπ λ. 1079/80 «Πεξί Οξγαληζκνχ θαη Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΜΑ
2)ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 496/74 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ Α΄143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη,
4) ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πεξί εθκηζζψζεσλ αθηλήησλ ησλ λ.π.δ.δ.
(π.δ.715/1979), ζην κέηξν πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο ππφ ζχλαςε
ζχκβαζεο,
5) ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (π.δ. 34/1995) ζην
κέηξν πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο,
6) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (λ.δ. 356/1974), ζε φηη
αθνξά ηελ θαζπζηέξεζε απφδνζεο ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο θαη ηηο
δηαδηθαζίεο αλαγθαζηηθήο είζπξαμήο ηνπ ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ,
7) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζε φζν κέηξν πξνζηδηάδεη ζηελ θχζε ηεο
ζχκβαζεο,
8) ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4412/2016 πνπ εμαηξεί ηηο κηζζψζεηο απφ ην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ,
9) Σν γεγνλφο φηη παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4412/2016 (ΦΔΚ Α΄ 148), άξζξν 1 παξ. 2, θαζψο δελ αθνξά ζε ππεξεζία
πεξηιακβαλφκελε ζην Παξάξηεκα ΗΗ.
Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ εκπνξηθψλ
κηζζψζεσλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 715/1979 θαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα φζα ζέκαηα δελ
ξπζκίδνληαη κε ηελ πξνθήξπμε, ην π.δ. 715/1979 θαη ηηο δηαηάμεηο εζληθνχ δηθαίνπ
πεξί εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ (π.δ. 34/1995), ζην κέηξν πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην
πεξηερφκελν ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα,
εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά θαη ζην βαζκφ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε θχζε ηεο
ζπκθσλίαο.
ε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη νηαδήπνηε
ζρέζε εμάξηεζεο σο πξνο ηνλ Αλάδνρν, νχηε λα ζεσξεζεί θαηά λφκν ππεχζπλε, γηα
ηελ ηήξεζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο. Αξκφδηα Γηθαζηήξηα γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη απφ ηε ζχκβαζε
ηεο κίζζσζεο ζα είλαη εθείλα ηεο Αζήλαο.
4. Αλαζέηνπζα Αξρή.
Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν
Αιεμάλδξνπ νχηζνπ (ΔΠΜΑ), ΝΠΓΓ επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.
5. Γεκνζίεπζε Πξνθήξπμεο.
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο δεκνζηεχεηαη, ζε εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο
εθεκεξίδεο παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, θαη ζηηο ηζηνζειίδεο www.nationalgallery.gr
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θαη http://diavgeia.gov.gr. Δπίζεο, ε πεξίιεςε απνζηέιιεηαη ζην Δκπνξηθφ θαη
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ πξνο ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηνπ.
6. Σξόπνο ιήςεο πξνθήξπμεο – πιεξνθνξίεο, επίζθεςε ζηνπο ρώξνπο ηνπ
εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηεξίνπ.
Σν πιήξεο ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο δηαηίζεηαη, ρσξίο θαηαβνιή ηηκήκαηνο, απφ ηα
γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ΔΘΝΗΚH ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, 115 25
Σει. 210-7232039, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα
www.nationalgallery.gr.
Οη παξαιήπηεο θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαηάινγν κε ηα ζηνηρεία ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ή δηεπθξηλίζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο. Οη παξαιήπηεο ηεο
πξνθήξπμεο θαινχληαη λα ηελ ειέγμνπλ απφ πιεπξάο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ησλ
εγγξάθσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ ειιείςεηο λα ην γλσξίζνπλ εγγξάθσο άκεζα
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έθδνζε λένπ πιήξνπο αληηγξάθνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο εγγξάθσο,
ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ logistirio@nationalgallery.gr,
marinamakri@nationalgallery.gr κλεκνλεχνληαο ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ
πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο (ππφςε ηεο Μαξίλαο Μαθξή κνλίκνπ
ππαιιήινπ ηεο ΔΠΜΑ), κέρξη θαη πέληε ήκεξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αλαξηήζεη
ηηο απαληήζεηο – δηεπθξηλήζεηο επί ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζα ιάβεη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο κέρξη θαη πέληε ήκεξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ
ηεο παξνχζεο πξφζθιεζεο. Οη απαληήζεηο– δηεπθξηλήζεηο ζεσξείηαη φηη
ζπκπιεξψλνπλ ηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. Πξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο θαη θάζε είδνπο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία θαη ελ γέλεη
ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ κε ηελ παξνχζα ζέκα ζα
αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΠΜΑ, www. nationalgallery.gr γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθζνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο ΔΠΜΑ, φπνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ρψξνη εζηίαζεο (εζηηαηνξίνπ θαη
αλαςπθηεξίνπ), θαηφπηλ πξνεγνχκελεο ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο πξνο ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζπλελλφεζεο κε ηελ Μαξίλα Μαθξή ηει. 2107232039/ email:
Logistirio@nationalgallery.gr, marinamakri@nationalgallery.gr Ζ επίζθεςε κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 10:00-15:00 έσο θαη πέληε εκέξεο πξηλ απφ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (άξζξν 10 ηεο παξνχζεο).
7. Γιώζζα δηαγσληζκνύ.
Δπίζεκε γιψζζα ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε Διιεληθή. Κάζε επηθνηλσλία θαη έγγξαθν
κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ησλ Τπνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα είλαη
ζπληεηαγκέλν ζηελ Διιεληθή Γιψζζα ή λα θέξεη λφκηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή
Γιψζζα. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηίζεληαη απφ ηνπο ππνςεθίνπο πξέπεη λα είλαη
ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή Γιψζζα. Δμαηξνχληαη ηπρφλ δηθαηνινγεηηθά πνπ
εθδίδνληαη εθηφο Διιάδνο, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή, αθελφο πξέπεη λα θέξνπλ ηε
ζθξαγίδα Apostille (ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα βάζεη ηνπ λφκνπ 1497/1984, πνπ
θπξψλεη ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5-10-1961), αθεηέξνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ λφκηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή Γιψζζα (σο ηέηνηα λνείηαη επίζεκε
κεηάθξαζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΞ, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν ή
ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΚΜΗΘΧΖ ΣΧΝ ΓΌΟ ΥΡΧΝ ΔΣΊΑΖ ΣΖ ΔΠΜΑ.

6

άιιε αξκφδηα αξρή, είηε απφ δηθεγφξν, θαη' άξζξα 454 ηνπ ΚΠνιΓ θαη 36 ηνπ
Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ).
8. Μαηαίσζε – Αλαβνιή - Γηαθνπή – Δπαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνύ.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηεο, ηελ καηαίσζε, αλαβνιή, δηαθνπή ή επαλάιεςε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ρσξίο νη
Δλδηαθεξφκελνη λα δηθαηνχληαη σο δηαγσληδφκελνη λα αμηψζνπλ νηαδήπνηε
απνδεκίσζε εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ, έζησ θαη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δαπάλεο ζρεηηθέο
κε ηνλ Γηαγσληζκφ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
9.Γηθαίσκα πκκεηνρήο.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο
αληίζηνηρνπ εζηηαηνξίνπ (παξαζθεπαδφκελνπ δεζηνχ θαγεηνχ ζε θαζεκέλνπο)
ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηφκσλ θαη πνπ έηπραλ απήρεζεο απφ ην
θνηλφ(βξάβεπζε απφ ειιεληθφ ή μέλν νξγαληζκφ είηε ν ίδηνο ν θνξέαο ή ν chef, ζε
ιεηηνπξγία ελ γέλεη, ζπλερψο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε πξηλ ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξφλν ίζν κε ηε δηάξθεηα
ηεο κίζζσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο ρψξνπο ηνπ εζηηαηνξίνπ ηεο ΔΠΜΑ δελ ζα
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο θαη θαζεηνπνηεκέλεο παξαζθεπήο δεζηνχ
θαγεηνχ θαζψο δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο ππνδνκέο θνπδίλαο πιήξνπο
παξαζθεπήο (εμαεξηζκφο θνπδίλαο, θακηλάδεο θιπ.).
Χο εθ ηνχηνπ ζεσξείηαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ
αλαδφρσλ ε απφδεημε ηεο ηερλνγλσζίαο, νξγάλσζεο θαη πθηζηακέλσλ ππνδνκψλ γηα
ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο, δει. ηελ παξαζθεπή ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη
κεηαθνξά, ζεξβίξηζκα ηνπ δεζηνχ θαγεηνχ ζην εζηηαηφξην ηεο ΔΠΜΑ.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο :
Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εηαηξείεο ή ζπλεηαηξηζκνί ή Κνηλ..Δπ.) ηεο εκεδαπήο
ή ηεο αιινδαπήο, ζην πξφζσπν ησλ νπνίσλ πξέπεη λα ζπληξέρεη ε άλσ γεληθή
πξνυπφζεζε θαη λα θαιχπηεηαη επίζεο ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο.
Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά. ε
πεξίπησζε ελψζεσλ /θνηλνπξαμηψλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή
πξνζθνξά ζα πξέπεη ηα κέιε λα πιεξνχλ αζξνηζηηθά θαη ηε γεληθή πξνππφζεζε ηνπ
παξφληνο άξζξνπ θαη ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ ηερληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο. Μπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο απφ έσο ηξία κειε. Κάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο
ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο θαηαζηήκαηνο
εζηηαηνξίνπ, εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο έηνηκσλ θαγεηψλ, Catering ελ γέλεη ζπλερψο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε πξηλ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. Υξόλνο θαη Σόπνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ-Καηάζεζε Πξνζθνξώλ.
Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΠΜΑ, Σαρ.Γ/λζε : Άιζνο
Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, 115 25 κέρξη ηελ 25ε Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Γεπηέξα
θαη ψξα 14:30, ε νπνία νξίδεηαη σο εκεξνκελία θαη ψξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ. Ζ σο άλσ ψξα παξαηείλεηαη κφλν εθφζνλ έρνπλ ήδε πξνζέιζεη
πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη ηαπηφρξνλα, θαηά ηε ιήμε ηεο ψξαο θαηάζεζεο ησλ
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πξνζθνξψλ. Οη Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη, απνζηέιινληαη ή παξαδίδνληαη
ζηελ ΔΠΜΑ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, αιιά ε Τπεξεζία δελ θέξεη θακία επζχλε γηα
ηελ έγθαηξε άθημε απηψλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 25ε
Ηαλνπαξίνπ 2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 15:00, ζηα γξαθεία ηεο ΔΠΜΑ, απφ ηελ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε επηηξέπεηαη λα
παξίζηαληαη φινη νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη απηνπξνζψπσο ή δηά λνκίκσλ ή
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
11. Μνλαδηθέο πξνζθνξέο - Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο – Αληηπξνζθνξέο.
Κάζε Τπνςήθηνο Αλάδνρνο έρεη δηθαίσκα ππνβνιήο κφλν κίαο πξνζθνξάο γηα ην
ζχλνιν ησλ Μηζζίσλ ηεο παξνχζαο. Απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηδίνπ θπζηθνχ ή
λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δηαγσληδφκελα ζρήκαηα ή ζηα φξγαλα
δηνίθεζεο απηψλ. ην Γηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή
αληηπξνζθνξέο, θαη εάλ ππνβιεζνχλ απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
12. Δγγπήζεηο.
1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο: Μαδί κε ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί
κία εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α’ ηεο παξνχζαο) πνζνχ ίζνπ κε ην ειάρηζην εγγπεκέλν κεληαίν
κίζζσκά ησλ ρψξσλ εζηίαζεο - Μίζζην, ήηνη #7.000,00 # επξώ (€).
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα πνπ λα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ 4 κήλεο κεηά
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γελ γίλεηαη δεθηή πξνζθνξά ηεο
νπνίαο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη θαη ζην ειάρηζην ηνπ σο άλσ
απαηηνχκελνπ πνζνχ. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε πνπ ν
ππνςήθηνο απνζπξζεί απφ ην δηαγσληζκφ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
2. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο: Ο ππνςήθηνο ζηνλ νπνίν ζα
γίλεη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο
θαιήο εθηέιεζεο φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ
ρψξσλ εζηίαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζφ ίζν πξνο ην δσδεθαπιάζην
ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο - Μίζζην, ήηνη
84.000,00 επξψ (€) (7.000,00€Υ12). Εεηνχκελε είλαη ε ππνβνιή ηξηψλ ηζφπνζσλ
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ 28.000,00 επξψ (€) εθάζηε , νη νπνίεο ζα αζξνίδνπλ ην
δεηνχκελν πνζφ ησλ 84.000,00 επξψ (€).
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο, θαιχπηεη ην ειάρηζην εγγπεκέλν κεληαίν
κίζζσκα γηα ην Μίζζην γηα δψδεθα κήλεο, φπσο ζα ηζρχεη ηα δχν (2) πξψηα έηε ηεο
ζχκβαζεο, ελψ γηα ηα επφκελα έηε, ήηνη γηα ηα 3-4, 5 έηε, απηή ππνβάιιεηαη
αλαπξνζαξκνζκέλε θαη’ αληηζηνηρία πξνο ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ειαρίζηνπ
εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 17 ηεο
παξνχζαο.
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα έρνπλ δηάξθεηα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120)
εκεξψλ κεηά ηελ ζπκβαηηθή ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα
ππνγξαθεί. ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αλεπηθχιαθηε
δέζκεπζε ηεο εγγπήηξηαο ηξάπεδαο φηη ζα πιεξψζεη ζηελ ΔΠΜΑ ην πνζφ ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζε πξψηε δήηεζε, αθφκε θαη αλ ν Μηζζσηήο πξνζθχγεη ζηα
Γηθαζηήξηα. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαηίζεληαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο θαη ζα είλαη ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε ην νηθείν ππφδεηγκα ηνπ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α ηεο παξνχζαο. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο δελ κπνξεί λα
ζπκςεθηζηνχλ κε θαλέλα κίζζσκα θαη ζα επηζηξαθνχλ αηφθσο, κφλν εθ’ φζνλ
εθπιεξσζνχλ φινη αλεμαξηήησο νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη παξαδνζεί ζηελ ΔΠΜΑ
ειεχζεξε ε ρξήζε ησλ Μηζζίσλ θαηά ηα ζπκπεθσλεκέλα. Χο εθ πεξηζζνχ ν
Μηζζσηήο ζα παξαηηεζεί ξεηά ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκςεθηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν
450 ΑΚ.
3. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα εθδνζνχλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζηε γιψζζα
ηεο ρψξαο έθδνζεο ζπλνδεπφκελε απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά, θαηά
πεξίπησζε απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ.
Δλαιιαθηηθά ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο κπνξεί λα θαηαηίζεηαη ηζφπνζν γξακκάηην
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.
4. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ή ε αξκφδηα Τπεξεζία ζα δηαζηαπξψλνπλ ηελ εγθπξφηεηα
ησλ εγγπήζεσλ κε έγγξαθε επηθνηλσλία κε ηνπο εθδφηεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζε φινπο ηνπο ππνςεθίνπο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Ζ/νη εγγπεηηθή/εο επηζηνιή/εο θαιήο εθηέιεζεο αλαπξνζαξκφδνληαη ζε
πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζψκαηνο θαη επηζηξέθνληαη κεηά ην πέξαο ηεο
ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο θαη εθφζνλ δελ πθίζηαληαη αμηψζεηο θαηά ηνπ Αλαδφρνπ απφ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ πεξίπησζε έλσζεο/θνηλνπξαμίαο, νη εγγπήζεηο
εθδίδνληαη ζηελ επσλπκία ηνπ ζρήκαηνο θαη θαιχπηνπλ ηελ αιιειέγγπα επζχλε
φισλ ησλ κειψλ, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζην ζψκα ηεο επηζηνιήο.
13. Πξνζθνξά ελώζεσλ ή θνηλνπξαμηώλ.
Ζ έλσζε ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά είηε απφ
φια ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ θνηλφ εθπξφζσπφ ηνπο
εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Δπίζεο, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα
ππνβάιινπλ πξνζθνξά ππφ θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα. Μπνξνχλ αλα ζπκκεηάζρνπλ
ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο απνηεινχκελεο απφ έσο ηξία κέιε .ηελ πξνζθνξά
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
θάζε κέινπο ηεο έλσζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ηεο ΔΠΜΑ.
ια ηα κέιε αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο, πξνζθέξνπλ ηελ
αληίζηνηρε Δηδηθή Σερλννηθνλνκηθή Δπάξθεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα πνπ
δηαζέηνπλ θαη δεζκέπνληαη φηη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο πνπ ζα
αλαιάβνπλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηνπ κηζζίνπ ηεο ΔΠΜΑ. Κάζε κέινο
ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο θαηαζηήκαηνο
εζηηαηνξίνπ, εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο έηνηκσλ θαγεηψλ, Catering ελ γέλεη ζπλερψο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε πξηλ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Γηα ζρήκαηα ηα κέιε ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη ή ζθνπεχνπλ λα ζπλδεζνχλ κε ζχκβαζε
δηθαηφρξεζεο (franchising) ή ζχκβαζε πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία δηθαηφρξεζεο, ζα πξέπεη
λα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά θνηλή πξνζθνξά ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κεξψλ κε ηε
κνξθή έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ζηα κέιε ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο, φπσο εηδηθφηεξα απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα. Με ηελ ππνβνιή ηεο
πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο επζχλεηαη αιιειεγγχσο θαη
εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ε επζχλε απηή
εμαθνινπζεί κέρξη ηεο πιήξνπο θαη πξνζήθνπζαο εθπιήξσζεο φισλ αλεμαηξέησο
ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Μηζζσηή θαη πάλησο επεθηείλεηαη
κέρξη θαη ηελ πξνζήθνπζα απφδνζε ηεο ρξήζεσο ηνπ Μηζζίνπ ρψξνπ (εζηηαηφξην θαη
αλαςπθηήξην) ηεο ΔΠΜΑ. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, κέινο ηεο
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έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο αδπλαηεί, ππαίηηα ή κε, λα αληαπνθξηζεί ζηηο
ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ
λα έρνπλ ηελ πιήξε επζχλε ηεο θνηλήο πξνζθνξάο πνπ έρεη ήδε ππνβιεζεί κε ηνπο
ίδηνπο αθξηβψο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Δάλ ε αδπλακία πξνθχςεη θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα ππέρνπλ ηελ πιήξε
επζχλε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαη λνκίκσλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ χκβαζε, παξαηηνχκελνη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο λα επηθαιεζζνχλ
απξφνπηε κεηαβνιή ζπλζεθψλ, αθνχ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο έιαβαλ
ππφςε θαη ηελ πηζαλφηεηα απηή. Δίλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή λένπ κέινπο ζηελ έλσζε
ή θνηλνπξαμία κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΜΑ, κφλν ζηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο
ελφο εθ ησλ κειψλ, εθφζνλ ην λέν κέινο πιεξνί ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο θαη
ηερληθννηθνλνκηθήο επάξθεηαο πνπ πιεξνχζε ην κέινο πνπ απνρψξεζε. Ζ επηιεγείζα
σο αλάδνρνο έλσζε ή θνηλνπξαμία δχλαηαη λα ππνρξεσζεί λα πεξηβιεζεί εηδηθή
λνκηθή κνξθή, φηαλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, εάλ δηαπηζησζεί φηη ε πθηζηάκελε δελ
επαξθεί γηα ηε ζπκκφξθσζε ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο (πεξί θαηαζηεκάησλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο) ή επηβάιιεηαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
14. Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ.
Ο Δλδηαθεξφκελνο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζεη
ζθξαγηζκέλν θπξίσο θάθειν κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ζηνλ νπνίν πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο :
α. Ζ θξάζε «ΠΡΟΦΟΡΑ γηα ηνλ Αλνηθηό Γεκόζην Πιεηνδνηηθό Γηαγσληζκό
Δθκίζζσζεο ησλ δύν ρώξσλ εζηίαζεο επξηζθνκέλσλ εληόο ηεο Δζληθήο
Πηλαθνζήθεο θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηζνπ».
β. Ζ επσλπκία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ν ηίηινο ηνπ Γηεχζπλζεο πνπ έρεη ηελ
επζχλε δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
γ. Ο αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε. Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία, δηεχζπλζε,
αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαζψο e-mail, εθφζνλ ππάξρνπλ) κε ηελ ππνζεκείσζε “Να
αλνηρζεί κφλνλ απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Γηαγσληζκνχ”.
ε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ ή θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φισλ ησλ κειψλ ηνπ.
Δληφο ηνπ σο άλσ θπξίσο θαθέινπ ηνπνζεηνχληαη αλεμάξηεηνη ζθξαγηζκέλνη
ππνθάθεινη, σο εμήο:
Α. Έλαο “Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο”, ν νπνίνο πεξηέρεη ηελ
αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη φια ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 15 παξ. 1 ηεο παξνχζαο
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
Β. Έλαο «Τπνθάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Δηδηθήο Σερληθννηθνλνκηθήο
Δπάξθεηαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά
πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 16 ηεο παξνχζαο.
Γ. Έλαο “Τπνθάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο”, ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, φπσο απηά αλαθέξνληαη
ζην αξ. 17 ηεο παξνχζαο.
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Απαγνξεχεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, νηαδήπνηε αλαθνξά ή αλαγξαθή ηνπ πνζνχ
πνπ πξνζθέξεηαη σο κίζζσκα ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ησλ θαθέισλ, εθηφο ηνπ
ππνθαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, ν θπξίσο θάθεινο πξέπεη λα αλαγξάθεη ηα
ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ.
Οη Πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα θέξνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο
θηι. Σπρφλ δηνξζψζεηο πξέπεη λα θέξνπλ ηε κνλνγξαθή ηνπ ζπληάμαληνο. Πξνζθνξέο
πνπ είλαη ειιηπείο ή αφξηζηεο ή αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη
κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ζ Πξνζθνξά είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεχεη ηνλ πιεηνδφηε θαη ε ππνρξέσζε απηή
κεηαβαίλεη αιιεινδηαδφρσο κέρξη ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε.
Οη πξνζθνξέο έρνπλ ρξφλν ηζρχνο ηνπο 45 εκέξεο απφ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 29 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 715/79. Ζ
Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ
πξνζθνξψλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο.
15. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο.
1. Οη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ, εληφο ηνπ ππνθαθέινπ κε ηα “Γηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο” ηα εμήο :
α. Μία Αίηεζε ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκέλε ζχκθσλα κε ην Τπφδεηγκα ηεο
Παξνχζαο (Παξάξηεκα Α'), ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην (θπζηθφ
πξφζσπν), επί λνκηθψλ πξνζψπσλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, επί
ελψζεσλ/Κνηλνπξαμηψλ απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο φισλ ησλ κειψλ, άιισο
ππνγεγξακκέλε απφ πξφζσπν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Ζ αίηεζε θέξεη
εκεξνκελία, ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη δηαθξηηή αλαγξαθή ηνπ
νλφκαηνο ηνπ ππνγξάθνληνο (νινγξάθσο). Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζπληζηά
ηαπηφρξνλα θαη δήισζε φηη ν ππνςήθηνο απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηνπ
Γηαγσληζκνχ θαη παξαηηείηαη απφ ηελ πξνζβνιή ηνπο. Δθφζνλ ε πξνζθνξά
ππνγξάθεηαη θαη ππνβάιιεηαη δηά πιεξεμνπζίνπ ή εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία
ηνλ ππνςήθην αληηπξνζσπεχεη πιεξεμνχζηνο, ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο επηζπλάπηεηαη
θαη ην εηδηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην. ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζα
αλαθέξνληαη, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςεθίνπ (θπζηθνχ ή λνκηθνχ
πξνζψπνπ), ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαη έδξα ηεο επηρείξεζεο θαη – αλ ππάξρεη – ην
e-mail, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ηεο επηρείξεζεο. Κάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο
ΔΠΜΑ, πξνο ηνλ ππνςήθην πνπ ζα εθδνζεί ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ
δχλαηαη λα απνζηέιιεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πνπ
δειψλνληαη ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο (ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ νξηζζέληνο απφ απηφλ
αληηθιήηνπ).
β. Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 12 ηεο παξνχζαο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθεη
ην νηθείν ππφδεηγκα ηεο Πξνθήξπμεο (Παξάξηεκα Α').
γ. Γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα : απαηηείηαη ε βεβαίσζε έλαξμεο ζπλαθνχο κε ην
αληηθείκελν ηεο παξνχζαο επηηεδεχκαηνο φπνπ λα αλαθέξεηαη ν ζρεηηθφο ΚΑΓ
θαζψο θαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή πεξί κε αλαζηνιήο
δξαζηεξηφηεηαο έσο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
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δ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αληίζηνηρν λφκηκν θνξέα, κε
ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ησλ Τπνςεθίσλ ζ' απηφ θαη ην επάγγεικα κε ην
νπνίν θέξνληαη εγγεγξακκέλνη, θαζψο θαη ε ζπλερήο άζθεζε απηνχ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηα άξζξα 9 θαη 16 ηεο παξνχζαο, ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ
δηαγσληζκνχ, δειαδή ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο αληίζηνηρνπ εζηηαηνξίνπ
ε. Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ησλ ππνςεθίσλ ή ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο επηρείξεζεο, ζηελ
νπνία λα δειψλεηαη:
Η) φηη ην λνκηθφ πξφζσπν κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο:
Α) δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αθφινπζα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο
απφθαζεο πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008,
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο
11.11.2008 ζ.42),
β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο
25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003,
ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ
C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α· 48),
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 4 απηήο,
ε. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο
2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο
25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ.
3691/2008 (Α` 166),
ζη. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη
ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ.1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α` 215),
δ. αδίθεκα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ή αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,
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ε. αδίθεκα γηα παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ ξπζκίζεσλ
ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ
εξγαδνκέλσλ,
ζ. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο,
Β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ζπλαθέο κε ην
αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα.
Η) φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη
αιεζή θαη αθξηβή σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, θαη φηη ζα πξνζθνκίζνπλ ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ζε
πεξίπησζε πνπ αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη, θαζψο θαη νηνδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθφ
ζηνηρείν ηπρφλ ηνπο δεηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΗΗ) φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο
ηεο νπνίαο έιαβαλ γλψζε, θαη ηελ απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα, θαζψο θαη
φηη έρνπλ επηζθεθζεί ην Μίζζην (ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην), ην βξίζθνπλ ηεο
απφιπηεο αξεζθείαο ηνπο θαη θαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο
θαη έιαβαλ γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, απνδερφκελνη
απηά, ρσξίο επηθπιάμεηο.
IΗΗ) φηη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηεο ΔΠΜΑ, ηνπ Γεκνζίνπ ή
άιισλ ΝΠΓΓ ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο ή Δκπνξίνπ,
ΗV) φηη δελ ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ησλ ππνςεθίσλ ιφγνο απνθιεηζκνχ ή θψιπκα
ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα.
V) δελ δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε καηαίσζεο, αλαβνιήο, δηαθνπήο ή
επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή επθαίξηα ηεο ΔΠΜΑ,
έζησ θαη εάλ έρεη ππνβιεζεί ζε δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηνλ δηαγσληζκφ
VI) ε δαπάλε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ζην κίζζην θαη ην θφζηνο

ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ, εθφζνλ αλαθεξπρζεί κηζζσηήο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ
Μηζζσηή, νπνίνο νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηηο
εγθαηαζηάζεηο ππνδείμεηο ηεο ΔΠΜΑ, ΥΧΡΊ ΚΑΝΈΝΑ δηθαίσκα απνδεκίσζήο
ηνπ απφ ηελ ΔΠΜΑ κεηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο κίζζσζεο γηα νπνηαλδήπνηε δαπάλε ή
έμνδν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Μίζζην δπλάκεη ή κε αθνξκή ηε κηζζσηηθή ζχκβαζε
θαη φηη είλαη ζε ζέζε λα μεθηλήζεη ηελ πξνζήθνπζα ιεηηνπξγία ηνπ αλαςπθηεξίνπ
εληφο 15 εκεξψλ θαη ηνπ εζηηαηνξίνπ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο.
Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ
πξνζθνξψλ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή
αξρή ή ηα ΚΔΠ θαζψο επίζεο δχλαηαη λα έρεη εθδνζεί θαη κέζσ ηεο Δληαίαο
Φεθηαθήο Πχιεο (gov.gr)
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ε. Σα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο επηρείξεζεο θαη

ζπγθεθξηκέλα:
1) αθξηβέο αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν απφζπαζκα ηνπ
θσδηθνπνηεκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπο ή ηνπ ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ θαη θάζε
κέινπο ζε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή έλσζεο, θαζψο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
απηνχ, θαη ζρεηηθά ΦΔΚ κε δεκνζηεχζεηο απηψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη, θαζψο
θαη βεβαίσζε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή πεξί ηξνπνπνηήζεσλ
απηνχ, εθδνζέληα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξν ηεο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο.
2) Έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζχζηαζε θαη εθπξνζψπεζε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, επηθπξσκέλα θαη δεκνζηεπκέλα ζε ΦΔΚ, εθφζνλ είλαη
δεκνζηεπηέα, απφ φπνπ πξνθχπηνπλ νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο θαη ηα θπζηθά
πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη
βεβαίσζε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αξρή πεξί ηξνπνπνηήζεσλ
απηψλ, εθδνζέληα θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν πξν ηεο ππνβνιήο ηεο
πξνζθνξάο.
3) απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε ζπκκεηνρή ζην
ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ, ζα νξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ θαη/ή ηνπ
εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ πνπ ζα εμνπζηνδνηείηαη λα ππνγξάθεη
δεζκεπηηθψο γηα ηελ επηρείξεζε φια ηα έγγξαθα ηεο παξνχζαο, φπσο
νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ππεχζπλεο δειψζεηο (κε εμαίξεζε εθείλε ηεο πεξ. δ’
ηνπ άξζξνπ απηνχ), αληηξξήζεηο, ελζηάζεηο, απνδείμεηο παξαιαβήο θηι. ηεο
δηαδηθαζίαο κέρξη πέξαηνο απηήο θαη ζε πεξίπησζε Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο ζα
απνθαζίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηα ζπγθεθξηκέλα ππφινηπα κέιε, ην πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ηφζν ηεο ίδηαο, φζν θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ, θαη ν θνηλφο
εθπξφζσπνο απηήο. Γελ ζα γίλνληαη δεθηέο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ηε ζπκκεηνρή ζε
δεκνπξαζίεο. Δηδηθά ζε πεξίπησζε έλσζεο ρξεηάδεηαη μερσξηζηή απφθαζε
απφ ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο φξγαλν, γηα ηε
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία, γηα ηελ ππνβνιή θνηλήο πξνζθνξάο κε ηα
ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ηνλ νξηζκφ θνηλνχ εθπξνζψπνπ. ε πεξίπησζε
έλσζεο / Κνηλνπξαμίαο, απαηηείηαη θαη ηδησηηθφ ή ζπκβνιαηνγξαθηθφ
ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζχζηαζή ηεο θαη ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ θαη
δήισζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ησλ κειψλ, φηη ζε πεξίπησζε αλάιεςεο
ηεο ζχκβαζεο ζα νξίζνπλ θνηλφ εθπξφζσπν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε.
ζη. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη, φηη πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
ππνπ. Α, πεξ. Η ηνπ εδαθ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Δηδηθφηεξα, ηα λνκηθά
πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ
εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ
εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.), γηα ηνλ κνλαδηθφ εηαίξν ζηελ πεξίπησζε κνλνπξφζσπεο Η.Κ.Δ.,
γηα ηνπο νκφξξπζκνπο εηαίξνπο θαη δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.E. θαη Δ.Δ.), γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), γηα ηα κέιε ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο επί Κνηλ..Δπ. θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ επί πλεηαηξηζκψλ, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή
άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
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εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο
παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηελ πεξίπησζε δε έλσζεο πξνζψπσλ/ θνηλνπξαμίαο ην
σο άλσ απφζπαζκα απαηηείηαη γηα ην αξκφδην γηα ηε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο
φξγαλν αληίζηνηρα κε ηα αλσηέξσ.
δ. α. Πξνθεηκέλνπ πεξί Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη
δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, φηη δελ
ηεινχλ ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο, φηη δελ έρεη θάλεη αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 99
ΠηΚ,εθφζνλ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί θαηά
ηεο επηρείξεζεο αίηεκα γηα ππαγσγή ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία ή ππφ άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).
β. Πξνθεηκέλνπ πεξί πλεηαηξηζκψλ, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο
ιεηηνπξγεί λφκηκα.
γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί Κνηλ..Δπ. βεβαίσζε πεξί εγγξαθήο ζην νηθείν Μεηξψν
Φνξέσλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο.
ε. Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν
πξνζθέξσλ είηε είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξείο (3) κήλεο πηξηλ
ηελ ππνβνιή ηνπ ελψπηνλ ηεο ΔΠΜΑ .
ζ. Πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν
πξνζθέξσλ είηε είλαη θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη
ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξείο κήλεο (3) πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ζηελ
ΔΠΜΑ. Χο ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο λννχληαη
ηφζν νη ππνρξεψζεηο θχξηα θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ ηνπ
Τπνςεθίνπ, φζν θαη νη ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
Τπνςεθίνπ, αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν ή ησλ λνκηθψλ εθπξνζψπσλ ηνπ, αλ είλαη
λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη λφκηκε ππνρξέσζε λα ηνπο αζθαιίδεη.
Οη ελψζεηο / Κνηλνπξαμίεο ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε κέινο
πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζρήκα. Σν πεξηερφκελν ηνπ ππνθαθέινπ ζπληζηάηαη λα είλαη
αξρεηνζεηεκέλν κε ηε ζεηξά θαηαγξαθήο πνπ πξνπεξηγξάθεθε ζε ληνζηέ, ην νπνίν λα
πεξηέρεη πίλαθα πεξηερνκέλσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ.
2. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλνη νη Τπνςήθηνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ
πηζηνπνηεηηθφ. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ
εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά
απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςεθίνπ πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Δάλ ζηε
ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί
κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή
ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα
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δειψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη
φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
3. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ,
νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν, φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ ηελ
Δπηηξνπή, θαηά ηελ ελψπηφλ ηεο δηαδηθαζία.
4. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Τπνςήθηνο ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ππεχζπλε
δήισζε ή παξαπνηεκέλα ή πιαζηά δηθαηνινγεηηθά ή απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ,
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, θαη’ άξζξν 12 ηεο
παξνχζεο, θαη κπνξεί λα θηλείηαη ε δηαδηθαζία απνβνιήο ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ
δηαγσληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ.
16. Γηθαηνινγεηηθά Δηδηθήο Σερληθννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Ιθαλόηεηαο.
Κάζε Τπνςήθηνο νθείιεη λα πιεξνί θαη λα ηεθκεξηψλεη πιήξσο, κε πνηλή
απνθιεηζκνχ, εηδηθή ηερληθννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
ζπλαθείο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζε Τπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ
«Δηδηθήο Σερληθννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο», ηα
αληίζηνηρα ζηνηρεηά θαη δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ:
1.Να απνδείμεη φηη έρεη ηελ αλαγθαία ρξεκαηννηθνλνκηθή ηθαλφηεηα θαη πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ κέζα απφ πξνζθνκηδφκελα νηθνλνκηθά
ζηνηρεία. Ζ απαηηνχκελε νηθνλνκηθή επάξθεηα, νξίδεηαη ν κέζζνο εηήζηνο θχθινο
εξγαζηψλ ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα είλαη είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 1.000.000,00
€, φζν θαη ν εθηηκψκελνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ κηζζίνπ ζην ηέινο ηεο
ζχκβαζεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο απαηηνχκελεο εηδηθήο νηθνλνκηθήο επάξθεηαο,
ππνβάιινληαη ηζνινγηζκνί- απνηειέζκαηα ρξήζεο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ
νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ θαη έληππα Δ3 κε αξηζκφ δήισζεο (ειεθηξνληθή ππνβνιή ) θαη
γηα ηηο ηξείο (3) θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Αλ ν ππνςήθηνο δελ ππνρξενχηαη ζε έθδνζε ηζνινγηζκψλ,
ππνβάιιεη δήισζε πεξί εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξήζεηο,
ππνγεγξακκέλε απφ ινγηζηή Α’ Σάμεσο. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε
απαηηνχκελε εηδηθή νηθνλνκηθή επάξθεηα κπνξεί λα πξνθχπηεη αζξνηζηηθά γηα φια ηα
κέιε.
2. Να απνδείμεη φηη έρεη ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο
ηελ ηειεπηαίαο ηξηεηίαο, κέζα απφ πξνζθνκηδφκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
3. Να απνδείμεη φηη έρεη εκπεηξία ζε ιεηηνπξγία εζηηαηνξίσλ ή ρψξσλ εζηίαζεο
(παξαζθεπήο θαη παξνρήο δεζηνχ θαγεηνχ ζε θαζεκέλνπο) ρσξεηηθφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 100 αηφκσλ θαη πνπ έηπραλ απήρεζεο απφ ην θνηλφ, ζε ιεηηνπξγία ελ
γέλεη, ζπλερψο ηνπιάρηζηνλ ηα πέληε (5) έηε πξηλ ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ήηνη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξφλν ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Αληίγξαθν/α άδεηαο /αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ /ησλ
θαηαζηήκαηνο /θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην νπνία ηξφθηκα
(πεξηιακβαλνκέλσλ πξφρεηξσλ ή θαη πιήξσλ γεπκάησλ δεζηή ή θαη θξχαο θνπδίλαο)
παξαζθεπάδνληαη εληφο ή εθηφο ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζθέξνληαη απφ ηελ ίδην ζε
ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΚΜΗΘΧΖ ΣΧΝ ΓΌΟ ΥΡΧΝ ΔΣΊΑΖ ΣΖ ΔΠΜΑ.

16

θαζήκελνπο πειάηεο) ην / ηα νπνίν / νπνία ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη γηα ηελ απφδεημε
επαξθνχο ηερληθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ε /νη νπνία/νπνίεο
πξέπεη λα βξίζθεηαη / βξίζθνληαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Να απνδείμεη φηη έρεη ηερλνγλσζία, νξγάλσζε θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν επηρείξεζεο, δειαδή ηελ παξαζθεπή ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν θαη
κεηαθνξά, ζεξβίξηζκα ηνπ δεζηνχ θαγεηνχ ζην εζηηαηφξην ηεο ΔΠΜΑ ηεξνπκέλσλ
φισλ ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο.
i)Αληίγξαθν/άδεηαο/αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ/ησλ
Δπηρείξεζεο/εσλ εζηίαζεο (επηρείξεζε catering, επηρείξεζε εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο
ηξνθίκσλ, ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζε είηε ελ γέλεη ρνλδξηθψο ζηελ
αγνξά είηε ρνλδξηθψο ή ιηαληθψο ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο
εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, θπιηθεία ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, δεκνζίσλ ζεακάησλ,
ηδξπκάησλ, κεγάξσλ, πινίσλ θιπ) ην/ηα νπνία ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη γηα ηελ
απφδεημε επαξθνχο ηερληθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ε/νη
νπνία/νπνίεο πξέπεη λα βξίζθεηαη/βξίζθνληαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
ii)Αληίγξαθν άδεηαο θπθινθνξίαο απηνθηλήηνπ θαζψο θαη Αληίγξαθν
αξκνδίαο αξρήο γηα ηελ Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο απηνθηλήηνπ γηα ηελ κεηαθνξά
έηνηκσλ θαγεηψλ.
ηνπο ρψξνπο ηνπ εζηηαηνξίνπ δελ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα νινθιεξσκέλεο θαη
θαζεηνπνηεκέλεο παξαζθεπήο δεζηνχ θαγεηνχ θαζψο δελ ππάξρνπλ νη αληίζηνηρεο
ππνδνκέο θνπδίλαο πιήξνπο παξαζθεπήο (εμαεξηζκνί θνπδίλαο, θακηλάδεο θιπ.). Ζ
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε επηηφπηα επίζθεςε ζηνπο
ρψξνπο παξαζθεπήο ηνπ δεζηνχ θαγεηνχ πξηλ κεηαθεξζεί ζην εζηηαηφξην ηεο
ΔΠΜΑ, ν νπνίνο έρεη δεισζεί ζηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ θάζε
δπλεηηθνχ αλαδφρνπ. Ζ επηηφπηα επίζθεςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 5-10 εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
εθάζηνηε πξνζθέξνληα γηα ηελ ψξα θαη εκέξα ηεο επίζθεςεο κεηά απφ έγγξαθε
πξφηαζε ηεο επηηξνπήο. Ζ αδπλακία επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθάζηνηε πξνζθέξνληα ή ε
κε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξνζθέξνληα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηηφπηαο
επίζθεςεο ηεο επηηξνπήο ζηνπο ρψξνπο παξαζθεπήο εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
πνπ νξίδεηαη παξαπάλσ, ζα απνηειέζεη ιφγν απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο απφ ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία.
5. Να απνδείμεη φηη έρεη επαξθέο θαη αμηφινγν επηρεηξεκαηηθφ πιάλν αλάπηπμεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο, ηνπ Μνπζείνπ. Θα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξφηαζε
δηακφξθσζεο ιεηηνπξγίαο (concept, design) θαη αλάπηπμεο ησλ ρψξσλ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
(10 ρξφληα). Πξφηαζε αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ρψξνπ γηα θάζε ρψξν (γηα ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην) ηνπ κηζζίνπ, πνπ ζα
πεξηέρεη ζπλνπηηθή κειέηε γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ αλάπηπμεο ηνπ θάζε ρψξνπ,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ελδεηθηηθφ κελνχ θαη κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη
πξνηεηλφκελν ελδεηθηηθφ κελνχ θαη γηα ηνπο δπν ρψξνπο. Ζ επάξθεηα θαζνξίδεηαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ - βάζεη ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο - θαη
ζχκθσλα κε ηηο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ζε απηά.
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Ζ πξφηαζε δηακφξθσζεο ιεηηνπξγίαο (concept, design) θαη αλάπηπμεο ησλ ρψξσλ ζα
πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη /εκπεξηέρεη παξνπζίαζε εηθαζηηθνχ κέξνπο θαη
θσηνξεαιηζηηθά ζρέδηα αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ρψξσλ εζηίαζεο.
Μειέηε βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηε
κέγηζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
δπλαηφηεηαο παξάηαζεο 10 ρξφληα.
6. Να απνδείμεη φηη έρεη απνζπάζεη δηεζλείο δηαθξίζεηο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα θαη φηη
έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηελ ζπλεξγαζία αλαγλσξηζκέλνπ chef (κε 10εηή εκπεηξία ) γηα
ηελ επηκέιεηα ηνπ κελνχ - ρσξίο απαξαίηεηα απηφο λα έρεη θαηά ηελ δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, παξνπζία ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ηεο
ΔΠΜΑ. Δπίζεο λα απνδείμεη φηη ζα δηαζέηεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηελ
θαηάιιειε νξγάλσζε, δνκή θαη κέζα, ψζηε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηηο
απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ θαη εηδηθφηεξα, δήισζε αλαθνξηθά κε :
-ην ζρήκα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ππεχζπλνο, πξνζσπηθφ, βάξδηεο, άδεηεο,
αξγίεο), ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ θαη ηε βεβαίσζε γηα θάιπςε ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηνπο εηζθνξψλ,
-ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππεπζχλνπ ιεηηνπξγίαο εθάζηνπ ρψξνπ ηνπ
κηζζίνπ (ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην), ζπλνδεπφκελν απφ βεβαίσζε ή
νπνηαδήπνηε άιιε ηεθκεξίσζε γηα ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηνπ,
-ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ chef (επηκέιεηα κελνχ ρσξίο
απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηνπ ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ηεο ΔΠΜΑ), ζπλνδεπφκελν
απφ βεβαίσζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ηεθκεξίσζε γηα ηελ πξφηεξε εκπεηξία ηνπ θαζψο
θαη ηελ δέζκεπζε ζπλεξγαζίαο ηνπ.
-πξφηαζε γηα designer κε εκπεηξία ζε ρψξνπο εζηίαζεο γηα ηελ κειέηε θαη
αμηνπνίεζε ησλ ρψξσλ κε ηνλ θαηάιιειν θηλεηφ εμνπιηζκφ,
7. Να θαηαζέζεη :
α) Πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ISO 9001:2000 ή ηζνδχλακν, θαη ζε ηζρχ
έσο ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο,
β) πηζηνπνηεηηθφ απφ αλεμάξηεην δηαπηζηεπκέλν θνξέα γηα ηε Γηαρείξηζε ηεο
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ ISO 22000:2005 ή ηζνδχλακν, θαη ζε ηζρχ έσο ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηνπ θαθέινπ ζπκκεηνρήο.
γ) πηζηνπνηεηηθφ HACCP ή ηζνδχλακν κε βάζε ην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηελ
πθηζηάκελε εηαηξεία ηνπο.
Σα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη ζην ζεκαηηθφ πεδίν ησλ Τπεξεζηψλ
Δζηίαζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο, παξαζθεπήο, δηαλνκήο γεπκάησλ. Σα άλσ
πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην
δηαγσληζκφ ππνςεθίνπ, απφ ηλζηηηνχην ή νξγαληζκφ- ή άιινπο ηζνδχλακνπο
νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο –
δηαπηζηεπκέλνπο πξνο ηνχηα είηε απφ ην Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (ΔΤΓ)
ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε
(European Cooperation for Accreditation – E.A.) θαη ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο
Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (MLA) απηήο.
8. Να απνδείμεη φηη απαζρνιεί αξηζκφ πξνζσπηθνχ αληηζηνίρνπ ησλ απαηηήζεσλ ηεο
παξνχζαο ζχκβαζεο – δειαδή άλσ ησλ 30 αηφκσλ ζε εηήζηα βάζε (ΔΜΔ), ζε
ιεηηνπξγία αληίζηνηρσλ εζηηαηνξίσλ. ηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ηνπ θαη' έηνο
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εξγαηνυπαιιειηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ή ησλ επηρεηξήζεσλ
πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ έρεη ιεηηνπξγήζεη ή ιεηηνπξγεί θαηά ηελ ηειεπηαία
δηεηία. Καηαζηάζεηο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (πίλαθαο πξνζσπηθνχ) Δ4
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ) θαη γηα ηηο δχν (2) θιεηζκέλεο
δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο.
Απνδεηθηηθφ Τπνβνιήο δήισζεο Απνδνρψλ & πληάμεσλ καδί κε ζπγθεληξσηηθή
Καηάζηαζε ηέινπο έηνπο ζηελ νπνία ζα απνηππψλεηαη αλαιπηηθά ν θάζε
εξγαδφκελνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ απαζρνιήζεθε θαη γηα ηηο δπν (2)
θιεηζκέλεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο πξνζθνξάο.
9. ηνηρεία γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (α) είδνο
εθκεηάιιεπζεο π.ρ. εζηηαηφξην, παξαζθεπαζηήξην, catering, β) δηεχζπλζε
εθκεηάιιεπζεο, γ) ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.
Αληίγξαθν/α άδεηαο/αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ/ησλ
θαηαζηήκαηνο /θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, ην/ηα νπνία ν ππνςήθηνο
επηθαιείηαη γηα ηελ απφδεημε επαξθνχο ηερληθήο επάξθεηαο θαη επαγγεικαηηθήο
ηθαλφηεηαο, ε/νη νπνία/νπνίεο πξέπεη λα βξίζθεηαη/βξίζθνληαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ε άλσ
ππνρξέσζε ηζρχεη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ κειψλ, ηα δε ππφινηπα κέιε
ππνβάιινπλ νκνίσο θαηάινγν απφ φπνπ λα πξνθχπηεη ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο
θαηαζηήκαηνο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ελ γέλεη, ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο
ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ηειεπηαίν έηνο πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ,
ζπλνδεπφκελν απφ ζχληνκε πεξηγξαθή ή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ νπνία λα
θαίλεηαη ε ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη αληίγξαθν/α ελ
ηζρχ άδεηαο/αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ/ησλ
θαηαζηήκαηνο/θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθψλ ελδηαθέξνληνο.
10. Να θαηαζέζεη απνδεηθηηθά αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαη θνξνινγηθήο
ελεκεξφηεηαο
11. Να απνδείμεη φηη έρεη ηερλνγλσζία, νξγάλσζε θαη πθηζηάκελεο ππνδνκέο γηα ην
ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο, φπσο παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ζπλνπηηθή έθζεζε
γηα ηηο λπλ ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο ηνπ. Δηδηθά, αλαθνξά πεξί εγθαηάζηαζεο θαη
ρξήζεο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγγειηoιεςίαο, ειεθηξνληθψλ
ζπλαιιαγψλ θαη ειεθηξνληθήο έθδνζεο απνδείμεσλ, ην νπνίν ν ππνςήθηνο αλάδνρνο
απαηηείηαη λα εθαξκφδεη ήδε επαξθψο ζην/-α αλσηέξσ θαηάζηεκα/θαηαζηήκαηα.
Παξάιιεια, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα αλαπηχμεη γηα θάζε ρψξν (γηα
ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην) ηνπ κηζζίνπ, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα, κε θαηάιιειε
ππνινγηζηηθή θαη δηαδηθηπαθή ππνδνκή, κε ηθαλφ αξηζκφ ηαζκψλ Πσιήζεσλ (PointΟf-Sales/ΡΟS) θαη κε εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα
ππνζηεξίδεη θάζε είδνπο ζπλαιιαγή (θίλεζε) πνπ εθηειείηαη ζε θάζε ρψξν
(εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) ηνπ κηζζίνπ, κέζσ ελφο ηαζκνχ Πψιεζεο (POS).
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη ζπλαιιαγέο κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο
ρψξνπο ζα είλαη αζθαιείο θαη δελ ζα επηδέρνληαη επεκβάζεσλ απφ νπνηνλδήπνηε. Ο
ππνςήθηνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζε πεξίπησζε πνπ
αλαδεηρζεί πιεηνδφηεο, πξφζβαζε θαη’ ειάρηζηνλ: (α) ζηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεληαίσλ αλαθνξψλ, ζηελ νπνία ζα αλαιχνληαη ηα
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ, ηνλ φγθν πσιήζεσλ, ηα έζνδα
απφ πσιήζεηο θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθφξεζε θξηζεί απαξαίηεηε, (β) ζηηο
ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληα κέζσ ηνπ POS, νη νπνίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ (κε
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εμαληιεηηθά) Πψιεζε, Γσξεάλ Γηάζεζε, Γηάζεζε ζε άιιν POS (εζσηεξηθή
δηαθίλεζε), Καηαζηξνθή, θ.α., (γ) αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ
ζπλαιιαγψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ ην αξκφδην φξγαλν
πνπ ζα νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ ειέγρσλ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε επηηφπηα επίζθεςε ζε
θαηάζηεκα/θαηαζηήκαηα, φπνπ ιεηηνπξγεί ην άλσ ζχζηεκα.
12.Απφδεημε πεξί εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο Πξνγξάκκαηνο κεραλνγξάθεζεο
Food&Beverage θαζψο θαη εθαξκνγή πνιηηηθήο νξζήο πεξηβαιινληνινγηθήο
ζπκπεξηθνξάο (πρ αλαθπθιψζηκα είδε ζπζθεπαζίαο, βηνδηαζπψκελα πιαζηηθά θιπ)
ζηηο πθηζηάκελεο ππνδνκέο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρείξεζεο θαη πξνηίζεηαη
λα εθαξκφζεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία θάζε ρψξνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) ηνπ
κηζζίνπ, ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θξίλνληαη σο πξνο ηε ζπλδξνκή ηνπο κεηά ηελ
απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ κε εηδηθά ιακβαλφκελε απφθαζή ηνπ Γ.. θαηφπηλ
ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ.
ην πιαίζην ηεο παξνχζαο νη ππνςήθηνη αλάδνρνη, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο
Δηδηθήο Σερληθννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο , δελ
κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ (δάλεηα εκπεηξία) νη νπνίνη
δελ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλή πξνζθνξά απφ έλσζε ή θνηλνπξαμία θπζηθψλ ή λνκηθψλ
πξνζψπσλ . ε πεξίπησζε πξνζθνξάο ππνβαιιφκελεο απφ έλσζε ή θνηλνπξαμία
θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ (έσο ηξία κέιεε ) ε απαηηνχκελε εηδηθή
Σερληθννηθνλνκηθή Δπάξθεηα θαη Δπαγγεικαηηθή Ηθαλφηεηα κπνξέη λα πξνθχπηεη
αζξνηζηηθά γηα φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο θαη ζχκθσλα κε φζα εηδηθψο
νξίδνληαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. ια ηα κέιε ππνβάιινπλε θαηάινγν απφ φπνπ
λα πξνθχπηεη γηα ην θάζε κέινο ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ελφο εζηηαηνξίνπ,
εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο εηνίκσλ θαγεηψλ, Catering ελ γέλεη, ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί
ζπλερψο ηνπιάρηζηνλ
θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ, ζπλνδεπφκελν απφ ζπληνκε πεξηγξαθή ή δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηελ
νπνία λα θαίλεηαη ε ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη
αληίγξαθν /α ελ ηζρχ άδεηαο / αδεηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ /ησλ
θαηαζηήκαηνο/θαηαζηεκάησλ
ηνλ θάθειν ζπκκεηνρήο δελ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Οηθνλνκηθή
πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί κεηά απφ εηδηθή πξφζθιεζε θαη κφλν απφ φζνπο
δηαγσληδφκελνπο θξηζεί ν θάθεινο ζπκκεηνρήο ηνπο παξαδεθηφο απφ ην Γ.. ηεο
ΔΠΜΑ
17. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Οη Τπνςήθηνη ππνβάιινπλ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληεηαγκέλε ζχκθσλα κε ην
Τπφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο παξνχζαο, κε ην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ
εθάζηνπ κηζζσηηθνχ κήλα γηα ην Μίζζην, ην νπνίν πξνζθέξνπλ επηπιένλ ηνπ
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, σο
πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ εθάζηνπ κηζζσηηθνχ κήλα γηα ην Μίζζην, ην νπνίν
πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο, ζα κπνξεί
λα δηαηππσζεί κε αθξίβεηα ελόο ηεηάξηνπ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο (όπσο 1,75,
2,00, 2,25, 2,50, …θιπ).
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ε πεξίπησζε πνπ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ην ύςνο ηνπ
πνζνζηνύ ή δηαηππσζεί κε αθξίβεηα δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ ελόο ηεηάξηνπ
ηεο αθέξαηεο κνλάδαο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη νη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπ ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο γηα φια ην Μίζζην θαη επηπιένλ γηα
ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη
θαζ’ έθαζην κηζζσηηθφ κήλα ζην Μίζζην. Χο πσιήζεηο, φπνπ απηέο αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα, ζεσξνχληαη ηα πνζά πνπ δπλεηηθά ζα εηζπξάμεη ν κηζζσηήο,
αθαηξνπκέλνπ κφλν ηνπ Φ.Π.Α. θαη δεκνηηθψλ θφξσλ, ζην βαζκφ πνπ βαξχλνπλ ηνλ
Αλάδνρν, γηα φια ηα πξντφληα, αγαζά ή εκπνξεχκαηα πνπ ζα δηαζέηεη απφ ην Μίζζην
θαη / ή νπνηνδήπνηε πνζφ πνπ απηφο ζα ιακβάλεη γηα ηηο παξερφκελεο απφ ην Μίζζην
ππεξεζίεο θαζψο θαη αληίζηνηρεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, αγαζά ή εκπνξεχκαηα ηα
νπνία ζα πξνζθέξνληαη ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο νη νπνίεο ζα νξγαλσζνχλ εληφο ηεο
ΔΠΜΑ, πιένλ νπνηνπδήπνηε άιινπ ηπρφλ πνζνχ εθ πσιήζεσλ κε πίζησζε,
αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηηθήο εμφθιεζεο, θαη ελ γέλεη νπνηνδήπνηε
εηζφδεκα πνπ θαηαρσξείηαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ κηζζσηή, άλεπ νπνηαζδήπνηε
κεηψζεσο ιφγσ επηζθαινχο ή αλεμφθιεηεο πίζησζεο ή ιφγσ ρξεψζεσλ πνπ
επηβάιινληαη ζε πσιήζεηο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ.
Σν ειάρηζην εγγπεκέλν κίζζσκα πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 20 ηεο παξνχζαο ζα
ηζρχεη γηα ηα δχν πξψηα κηζζσηηθά έηε. Γηα ηα ππφινηπα κηζζσηηθά έηε ην ειάρηζην
εγγπεκέλν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκνζηεί, ήηνη γηα ηα 3ν - 4ν θαη 5ν αληίζηνηρα
κηζζσηηθά έηε, θαηά πνζνζηφ 1% ή θαηά ην πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ηνπ Γείθηε Σηκψλ
Καηαλαισηή γηα ην πξνεγνχκελν κηζζσηηθφ δσδεθάκελν, εθφζνλ απηφ είλαη
κεγαιχηεξν απφ 1%.
πλεπψο, ζε θάζε πεξίπησζε ε ειάρηζηε αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ
κηζζψκαηνο γηα θάζε κηζζσηηθή δηεηία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1%. Σν
κίζζσκα αλαπξνζαξκφδεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηε ζπκπιήξσζε εθάζηεο ηξηεηίαο, κε
βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ αξκνδίνπ θνξέα πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Ο άλσ
ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί παξάηαζε ζηε
ζπκβαηηθή δηάξθεηα, ήηνη γηα ηα 6ν – 7ν - 8ν θαη 9ν – 10ν κηζζσηηθά έηε.
Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα αλαπξνζαξκφδεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο
εθηέιεζεο, ψζηε πάληνηε λα αλέξρεηαη ζην εμαπιάζην ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ εθάζηνηε
ηζρχνληνο ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα ην κίζζην. Σν κηζζσηή
βαξχλεη νιφθιεξν ην ηέινο ραξηνζήκνπ, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη.
Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη πξέπεη λα ιάβνπλ
ππφςε ηα εμήο :
1) Με ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, ν ππνςήθηνο ηεθκαίξεηαη φηη απνδέρεηαη ηνπο φξνπο
ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξαηηείηαη απφ ηελ πξνζβνιή ή ακθηζβήηεζή ηνπο, θαζψο θαη
φηη έρεη επηζθεθζεί ηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, φπνπ επξίζθεηαη ην κίζζην (ην
εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην) γηα ην νπνίν ππνβάιιεη πξνζθνξά, ην νπνίν βξίζθεη
ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν κηζζψλεηαη.
2) Οη ρψξνη θαη ηα κνπζεία είλαη ρψξνη πνιηηηζκνχ κε κεηαβαιιφκελε
επηζθεςηκφηεηα. Οη φξνη ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη εθάζηνηε πξνζβάζηκνη θαη επηζθέςηκνη
ρψξνη, ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο θαη ε
επηζθεςηκφηεηά ηνπο, απνηεινχλ κεηαβιεηά ζηνηρεία θαη δελ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ
σο δεδνκέλα απφ ηνπο ππνςεθίνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζδνθψκελνπ θέξδνπο,
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ζε θακία δε πεξίπησζε ηα ζηνηρεία απηά θαη ε ηπρφλ δηαθνξνπνίεζή ηνπο δελ
κπνξνχλ λα ηχρνπλ επίθιεζεο σο αηηία κεηαβνιήο ζπλζεθψλ.
Οη ππνςήθηνη δεζκεχνληαη απφ ηνπο δηθνχο ηνπο ππνινγηζκνχο, εθηηκήζεηο,
πξνζκεηξήζεηο θαη ελ γέλεη ζηνηρεία θαη ην πξνζθεξφκελν κίζζσκα (άζξνηζκα ηνπ
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο θαη ηνπ πξνζθεξφκελνπ πνζνζηνχ επί ησλ
πσιήζεσλ) ζεσξείηαη απφ απηνχο εχινγν θαη αληίζηνηρν ηεο αμίαο ησλ κηζζίσλ.
Ζ δηεζλήο θαη ε εγρψξηα νηθνλνκηθή θαη πγεηνλνκηθή θξίζε δελ ζπληζηά απξφβιεπην
γεγνλφο, γηα ηε ζπλδξνκή ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 388 ΑΚ θαη ηνπ άξζξνπ 288 ΑΚ. ε
θάζε πεξίπησζε, ην κίζζσκα νθείιεηαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε
ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ησλ κηζζίσλ ή ηελ κε επίηεπμε ηνπ πξνζδνθψκελνπ θέξδνπο
εθ κέξνπο ηνπ ππνςεθίνπ ή ηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε, δελ επηηξέπεηαη
ε κείσζή ηνπ, θαη’ άξζξν 40 ηνπ π.δ. 715/1979 θαη ν κηζζσηήο παξαηηείηαη απφ θάζε
αμίσζε θαηά ηεο ΔΠΜΑ γηα κείσζή ηνπ.
3) Δίλαη επηηξεπηή ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ απφ ην κηζζσηή ή θαη ε παξνρή
ππεξεζηψλ εζηίαζεο θαηά ηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ,
εθφζνλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηφπηλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εγθξίζεσλ ηνπ Γ.. ηεο
ΔΠΜΑ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ δελ επεξεάδεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΜΑ θαη
ζην βαζκφ ή αιινηψλεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ην χθνο ηνπ Μνπζείνπ.
18. Λόγνη απόξξηςεο ηεο πξνζθνξάο.
Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη εάλ δηαπηζησζεί κε νηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ Δπηηξνπή ή
απφ ηελ Τπεξεζία φηη ζπληξέρεη κία εθ ησλ θαησηέξσ πεξηπηψζεσλ :
1) Δάλ ε πξνζθνξά ππνβιήζεθε εθπξφζεζκα ή είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε
εθηίκεζεο ή ηίζεηαη ππφ αίξεζε ή είλαη κηθξφηεξε ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ησλ
απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
2) Δάλ ειιείπεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ή δελ
ππνβιεζνχλ ηα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή εάλ απφ ηα
ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο εηδηθήο ηερληθννηθνλνκηθήο επάξθεηαο θαη
επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο.
3) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη απνθιεηζζεί απφ δηαγσληζκνχο ηεο ΔΠΜΑ, ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
4) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο ζηηο
πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα ή έρεη ππνβάιιεη πιαζηά ή
παξαπνηεκέλα ζηνηρεία ή πηζηνπνηεηηθά.
5) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη παξαβηάζεη απνδεδεηγκέλα ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά
ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο
ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Χο
ππνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο λννχληαη ηφζν νη
ππνρξεψζεηο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ ηνπ
Τπνςεθίνπ, φζν θαη νη ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ
Τπνςεθίνπ, αλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, ή ησλ δηνηθεηψλ ηνπ, αλ είλαη λνκηθφ
πξφζσπν πνπ έρεη λφκηκε ππνρξέσζε λα ηνπο αζθαιίδεη.
6) Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη παξαβηάζεη απνδεδεηγκέλα ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά
ηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ θαη ηειψλ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλνο ή ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία.
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Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ όηαλ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ
είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θόξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ
νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηά πεξίπησζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηόθσλ ή
ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγόκελνο ζε δεζκεπηηθό δηαθαλνληζκό γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο.
7) Δάλ ν ίδηνο ν ππνςήθηνο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) είηε θπζηθφ πξφζσπν
πνπ ζπκκεηέρεη ζε ππνςήθην εηαηξηθφ ζρήκα σο εηαίξνο, είηε ζηελ δηνίθεζε ή
δηαρείξηζε ηεο ππνςήθηαο επηρείξεζεο είηε ζην Γ ππνςήθηαο Αλψλπκεο Δηαηξίαο,
ππήξμε ζην παξειζφλ κηζζσηήο ρψξσλ εζηίαζεο Μνπζείσλ ή/θαη Υψξσλ Πνιηηηζκνχ
θαη:
α) έρεη ζην παξειζφλ παξαβηάζεη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο αλ δελ
θαηέβαιε εκπξνζέζκσο ηα κηζζψκαηα είηε απεπζείαο ζηελ ΔΠΜΑ, θαη ηνχην
αλεμάξηεηα απφ ην εάλ
έρεη θαηαινγηζζεί ζε βάξνο ηνπ νθεηιφκελν πνζφ θαη’ άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ
Ν.736/1977, είηε ζηε ΓΟΤ, ιφγσ ηέηνηνπ θαηαινγηζκνχ,
β) έρεη θεξπρζεί έθπησηνο,
8. νη ιφγνη απνθιεηζκνχ δελ ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην θπζηθφ πξφζσπν ε ζε
θαλελφο απφ ηα κέιε. ηεο θνηλνπξαμίαο ή εηαηξείαο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

19. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε απφ ηελ Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηελ νπνία κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ νη
Τπνςήθηνη ή εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλνη αληηπξφζσπνη απηψλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ
πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
α) Καηά ηελ δεκφζηα απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδνληαη νη θάθεινη ησλ
πξνζθνξψλ, κε αλαγξαθή ηεο εκέξαο θαη ψξαο θαηάζεζεο, απφ ην πξσηφθνιιν ζηελ
αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ. Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
απνζθξαγίδεη θαηά ηελ ρξνληθή ζεηξά θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζην πξσηφθνιιν,
πξψηα φινπο ηνπο Φαθέινπο Πξνζθνξάο πνπ θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα θαη
κνλνγξάθεη ην πεξηερφκελφ ηνπο.
Οη Τπνθάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά
κνλνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη
θπιάζζνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή απνζθξαγίδεη θαη εμεηάδεη ηνλ Τπνθάθειν Γηθαηνινγεηηθψλ
πκκεηνρήο θαη ηνλ Τπνθάθειν Δηδηθήο Σερληθννηθνλνκηθήο Δπάξθεηαο θαη
Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αξηζκνχλ
θαη κνλνγξάθνπλ ηα έγγξαθα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ. Ζ αξίζκεζε ιακβάλεη
ρψξα κφλν εάλ ηα πεξηερφκελα θάζε θαθέινπ δελ είλαη αξηζκεκέλα κε εληαίν θαη
ζπλερφκελν ηξφπν.
Σα ΦΔΚ θαη ηα πνιπζέιηδα έγγξαθα κνλνγξάθνληαη κόλν ζηελ πξώηε ζειίδα
ηνπο. Καηφπηλ ε Δπηηξνπή θαηαγξάθεη πνηα απφ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ
πξνζθνκηζηεί απφ θάζε ππνςήθην ζρήκα, ηα αλαθνηλψλεη θαη ηα επηδεηθλχεη ζηνπο
ππνςεθίνπο πνπ παξαθνινπζνχλ ηε δηαδηθαζία. ηε ζπλέρεηα, ζε θιεηζηή
ζπλεδξίαζε ε Δπηηξνπή δηαζθέπηεηαη θαη αμηνινγεί, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηεο
παξνχζαο, θαηά πφζνλ νη ππνςήθηνη πιεξνχλ φιεο ηηο ηππηθέο θαη νπζηαζηηθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, κε βάζε ηα ππνβιεζέληα απφ απηνχο ζηνηρεία,
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εάλ δελ ην θξίλεη ζθφπηκν δεηά δηεπθξηλίζεηο. Αμηνινγεί δε κε πνηλή απνθιεηζκνύ
ηελ εηδηθή ηερληθννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα ζπλαθείο
κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ εζηίαζεο ηνπ θάζε Τπνςήθηνπ, όπσο νξίδεηαη ζην
άξζξν 16 ηνπ παξόληνο.
Κάζε πξνζθνξά θαηαρσξείηαη ζε Πίλαθα, ν νπνίνο ππνγξάθεηαη από όια ηα
κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ξεηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 42 παξ. 2 θαη 14 παξ. 7 ηνπ
Π.Γ. 715/1979
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε Δπηηξνπή
αλαθνηλψλεη κε πξαθηηθφ ηεο πνπ δεκνζηεχεηαη κε αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα
αλαθνηλψζεσλ ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΠΜΑ
ηα νλφκαηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή
ηνπο ζην δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαζελφο απφ απηνχο. Ζ
Δπηηξνπή ελεκεξψλεη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ
δεκνζίεπζε ηνπ πξαθηηθνχ. ηε ζπλέρεηα, δίδεηαη ζε φπνηνλ ζεκειηψλεη έλλνκν
ζπκθέξνλ ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 21 παξ. 2 πεξ. β’ ηεο
παξνχζαο, ε νπνία δχλαηαη λα ππνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαγσληζκνχ ή εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ απφ ηε ιήμε δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (ά.
42 παξ. 3 εδ. β’ ηνπ Π.Γ. 715/1979). Γηα εθάζηε έλζηαζε απνθαίλεηαη νξηζηηθά ε
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο εληφο 2 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. ηνπο
απνθιεηζζέληεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ ππνςεθίνπο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ηπρφλ
ελζηάζεψλ ηνπο, επηζηξέθνληαη νη Τπνθάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, ρσξίο
λα αλνηρηνχλ. Δάλ θαλέλαο απφ ηνπο ππνςεθίνπο δελ πιεξνί ηηο ηππηθέο θαη
νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζαο, ν δηαγσληζκφο θεξχζζεηαη άγνλνο. (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 3
ηνπ Π.Γ. 715/1979, εάλ θεξπρζεί άγνλνο ν δηαγσληζκφο επαλαιακβάλεηαη)
β) ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ζε λέα δεκφζηα ζπλεδξίαζε
ηελ νπνία ζπγθαιεί ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, απνζθξαγίδεη ηνλ Τπνθάθειν
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ελφο εθάζηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά ηεο
παξαγξάθνπ α. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κνλνγξάθνπλ ηελ πξνζθνξά πνπ βξίζθεηαη
κέζα ζε απηφλ. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ειέγρεη ην
πεξηερφκελν ηνπ Τπνθαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, θαη ηελ θξίλεη απνδεθηή ή
απνξξηπηέα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Σν πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ
πξνζθνξψλ θαηαγξάθεηαη ζε εηδηθφ πξαθηηθφ, κε ζχληαμε πίλαθα θαηάηαμεο, φπνπ
θαηαγξάθνληαη κε θζίλνπζα ζεηξά, απφ ηελ πςειφηεξε πξνο ηε ρακειφηεξε
πξνζθνξά ηα πξνζθεξφκελα πνζνζηά θαη ην απνηέιεζκα αλαθνηλψλεηαη ζηνπο
παξηζηακέλνπο. ηε ζπλέρεηα, δίδεηαη ζε φπνηνλ ζεκειηψλεη έλλνκν ζπκθέξνλ ε
δπλαηφηεηα ππνβνιήο έλζηαζεο θαηά ην άξζξν 21 παξ. 2 πεξ. β’ ηεο παξνχζαο, γηα
ηελ νπνία απνθαίλεηαη νξηζηηθά ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο εληφο 2 εξγαζίκσλ εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη
φια ηα έγγξαθα ηνπ Γηαγσληζκνχ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηειηθή
θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Ο δηαγσληζκόο νινθιεξώλεηαη κόλν κεηά ηελ εγθξηηηθή
απόθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΜΑ, ην νπνίν, αθνύ αζθήζεη έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο
δηαδηθαζίαο, θαηαθπξώλεη ή κε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ.
20. Κξηηήξηα αλάζεζεο – ηηκή εθθίλεζεο – θαηαθύξσζε.
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ην πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ ηνπ Μηζζίνπ γηα θάζε
κηζζσηηθφ κήλα, ην νπνίν πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειαρίζηνπ κεληαίνπ εγγπεκέλνπ
κηζζψκαηνο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
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ζηελ παξνχζα. Διάρηζην Δγγπεκέλν Μεληαίν Μίζζσκα γηα ηα ην εζηηαηόξην θαη
ην αλαςπθηήξην, ζηαζεξό κίζζσκα 7.000,00€.
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ππνςήθην πνπ ζα πξνζθέξεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ (%)
κεληαίσο επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ κηζζίνπ, επηπιένλ ηνπ
Διάρηζηνπ Δγγπεκέλνπ Μεληαίνπ Μηζζψκαηνο γηα ην κίζζην (ην εζηηαηφξην θαη ην
αλαςπθηήξην) ην φπνην έρεη νξηζηεί ζε ζηαζεξφ κίζζσκα 7.000,00€.
Σηκή εθθίλεζεο απνδεθηώλ πξνζθνξώλ νξίδεηαη ζε πνζνζηό 1,50 % κεληαίσο
επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηoπ κηζζίνπ. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, σο
πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ εθάζηνπ κηζζσηηθνύ κήλα γηα ην Μίζζην, ην νπνίν
πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο είλαη
απνδεθηή εθόζνλ δηαηππσζεί κε αθξίβεηα ελόο ηεηάξηνπ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο
(όπσο 1,75, 2,00, 2,25, 2,50, …θιπ).
21. Δλζηάζεηο.
1. Καηά ηεο πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ πξάμεσλ δηελέξγεηαο
ηνπ Γηαγσληζκνχ, επηηξέπεηαη έλζηαζε γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο απφ φζνπο
δηθαηνινγνχλ έλλνκν ζπκθέξνλ.
2. Οη αλσηέξσ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΠΜΑ, θαη
απεπζχλνληαη πξνο ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα
θαησηέξσ.
α) Καηά ηεο πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ: Δληφο 10 εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηεο πξνθήξπμεο ζηνλ εκεξήζην ηχπν. Γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο δελ ζπλππνινγίδεηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο
δεκνζίεπζεο. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,
ε νπνία εθδίδεη νξηζηηθή απφθαζε πνπ θνηλνπνηείηαη ζηνλ εληζηάκελν.
β) Καηά ηεο λνκηκόηεηαο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηεο ζπκκεηνρήο
ππνςεθίνπ θαη ησλ πξάμεσλ δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηά ηε δηάξθεηα
δηεμαγσγήο ηνπ ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ, εληφο 24 σξψλ απφ ηε ιήμε δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαηά ηελ νπνία έιαβε ρψξα ε πξνζβαιιφκελε πξάμε
Δπί ηεο έλζηαζεο απνθαίλεηαη νξηζηηθά ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εληφο 5 εξγαζίκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα
νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο, δε γίλνληαη
δεθηέο. Ζ ππνβνιή ησλ ελζηάζεσλ δελ αλαζηέιιεη ηελ πξφνδν ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ
ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηνπο
εληζηάκελνπο ην αξγφηεξν ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ έθδνζή ηεο. Οη
εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε
ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο.
22. Αλαθνίλσζε θαηαθύξσζεο.
Ζ αλάδεημε Τπνςεθίνπ ζηελ πξψηε ζέζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δελ ζπληζηά
θαηαθχξσζε, ε νπνία γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο ΔΠΜΑ. ε πεξίπησζε
ηζνπαιίαο, δηελεξγείηαη θιήξσζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, αθνχ θιεζνχλ νη
ελδηαθεξφκελνη λα παξαζηνχλ. Σν Γ ηεο ΔΠΜΑ δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε
ηνπ αδεκίσο λα κελ απνθαζίζεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, εάλ ζεσξεί είηε φηη ην
απνηέιεζκα είλαη αζχκθνξν είηε φηη νπδείο απφ ηνπο ππνςήθηνπο εμαζθαιίδεη ηελ
βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ είηε εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην
απνηέιεζκα δελ δηακνξθψζεθε ππφ ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ είηε γηα ιφγνπο
γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα, ην Γ.. ηεο ΔΠΜΑ κπνξεί λα
καηαηψζεη νπνηεδήπνηε θαη αδεκίσο ηε δηαδηθαζία εάλ έρεη ελδείμεηο φηη νη
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δηαγσληδφκελνη ζπλελλνήζεθαλ θαηά ηξφπν αληίζεην ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πγηνχο
αληαγσληζκνχ ή φηη ζπληξέρνπλ θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
Ο Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ε ζχκβαζε, κεηά απφ
πξφζθιεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ππνρξενχηαη εληφο δέθα πέληε (15) εκεξψλ
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 15, ηα νπνία είηε δελ είραλ ππνβιεζεί ζηελ αξρηθή
πξνζθνξά αιιά δειψλνληαλ ζπκκφξθσζε κέζσ ηεο Τπεχζπλεο δήισζεο είηε έρνπλ
ιήμεη θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε (ηξείο ηζφπνζεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο) εγγχεζε
θαιήο εθηέιεζεο. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηνπ Γ..
Δάλ ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε γίλεηαη ζε αιινδαπφ Αλάδνρν, ε αλαθνίλσζε
απεπζχλεηαη ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ ζηελ Διιάδα, εάλ ππάξρεη, ζε αληίζεηε πεξίπησζε
απνζηέιιεηαη ζρεηηθή ηειενκνηνηππία ζηνλ αιινδαπφ Αλάδνρν.
Δάλ ν Τπνςήθηνο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν απεπζχλζεθε ε πξφζθιεζε ή αλαθνηλψζεθε
ε θαηαθχξσζε, δελ πξνζέιζεη εκπξφζεζκα λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε, θεξχζζεηαη
έθπησηνο θαη απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία, ελψ θαηαπίπηεη ε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ηνπ εθπηψηνπ, κε επηθχιαμε γηα ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαιείηαη ν επφκελνο ζηε ζεηξά θαηάηαμεο. ε πεξίπησζε
πνπ ε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επαλαιεθζεί εμαηηίαο απηνχ, ν κε πξνζεξρφκελνο
ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα ππνρξενχηαη ζηελ πιεξσκή ησλ εμφδσλ ηεο λέαο
δηαδηθαζίαο, ηελ θαηαβνιή ηνπ ππ’ απηνχ πξνζθεξζέληνο κηζζψκαηνο γηα φζν ρξφλν
ην κίζζην παξακέλεη θελφ, εμαηηίαο ηεο ππαλαρψξεζήο ηνπ, θαη ηελ αλφξζσζε
νηαζδήπνηε ηπρφλ άιιεο επειζνχζαο ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ή ζην Διιεληθφ Γεκφζην.
23. Τπνγξαθή ύκβαζεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ππνγξάθεηαη
κεηαμχ ηνπ ΔΠΜΑ θαη ηνπ Αλαδφρνπ κία εληαία ζχκβαζε κηζζψζεσο γηα ην
Μίζζην, πνπ ζα πεξηέρεη ηνπο φξνπο ηεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ν
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηα ηέιε δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο ζηηο εθεκεξίδεο. Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα πέληε (5)
έηε απφ ηελ παξάδνζε – παξαιαβή φισλ ησλ κηζζίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ
ππνγξαθή πξσηνθφιινπ παξάδνζεο – παξαιαβήο απηψλ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα
παξαηαζεί γηα άιια πέληε (5) έηε απφ ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ ν κηζζσηήο ηεξήζεη θαη
είλαη ζπλεπήο πξνο ηηο ζπκβαηηθέο θαη ηδίσο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη ν κηζζσηήο ζα ππνβάιεη ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα ηνπιάρηζηνλ 6
κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν κηζζσηήο ζα
πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηα επηπιένλ έηε θαη ζα δεζκεχεηαη ζηελ ηήξεζε
ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ φξσλ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ – ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
24. Πεξηγξαθή ρώξσλ εζηίαζεο - Σερληθή έθζεζε – Δπηζθεςηκόηεηα Υώξσλ.
Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηζνπ (ΔΠΜΑ) μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία
ηεο ην 1900. Ζ ΔΠΜΑ ζπλερίδεη λα εθπιεξψλεη ηνλ ζεζκηθφ ηεο ξφιν, κε λέεο ζπλέξγεηεο
θαη εθζέζεηο, εζηηάδνληαο ζηελ έξεπλα ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε
ηεολεφηεξεο ειιεληθήο ηέρλεο. Σν ζεκείν κφληκεο εγθαηάζηαζεο ηνπ κνπζείνπ ζηε
Μηραιαθνπνχινπ 1, έρεη ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ πξνβνιή,
επηζθεςηκφηεηα θαη ζπλεπαθφινπζε επίηεπμε βηψζηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δηδηθφηεξα:
«Κύθινο Πνιηηηζκνύ» ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο:
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Ζ ΔΠΜΑ απνηειεί ζεκείν ελφο λνεηνχ «θχθινπ» πνιηηηζηηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ
κλεκείσλ θαη ινηπψλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ησλ επηζθεπηψλ ηεο Αζήλαο. Μεηαμχ ησλ
ζεκαληηθφηεξσλ ζηαζκψλ ηνπ ελ ιφγσ θχθινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ε ΔΠΜΑ,
πεξηιακβάλνληαη:
Βξάρνο ηεο Αθξφπνιεο: Ο ηεξφο βξάρνο ηεο Αθξφπνιεο, ζχκβνιν ησλ Αζελψλ θαη κλεκείν
Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCO, κε ηνλ Παξζελψλα ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ηεο
Αθξφπνιεο -, ζχκβνιν ηεο πφιεο δεζπφδεη ν Παξζελψλαο.
Πλχθα: Ο ιφθνο ηεο Πλχθαο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ ιφθν ησλ Μνπζψλ (Φηινπάππνπ) θαη
ζηνλ ιφθν ησλ Νπκθψλ, ζηα δπηηθά ηεο Αθξφπνιεο.
Χδείν Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ: Έλα απφ ηα ιίγα αξραία ζέαηξα ζηνλ θφζκν πνπ
εμαθνινπζνχλ λα θηινμελνχλ παξαζηάζεηο είλαη ην εληππσζηαθφ ξσκατθφ Χδείν ηνπ Ζξψδνπ
ηνπ Αηηηθνχ.
Εάππεην Μέγαξν
Νέν Μνπζείν ηεο Αθξφπνιεο, ζην ζχλνιφ ηνπ 25.000 η.κ. θαη δηαζέηεη εθζεζηαθνχο
ρψξνπο κε εκβαδφλ 14.000 η.κ., δέθα θνξέο κεγαιχηεξνπο απφ φηη ζην παιηφ Μνπζείν.
Αξραία Αγνξά ηεο Αζήλαο: Ζ Αξραία Αγνξά, βνξεηνδπηηθά ηεο Αθξφπνιεο, ήηαλ ην
θέληξν ηεο πφιεο ησλ θιαζηθψλ θαη ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ.
Παλαζελατθφ ηάδην: Άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνπο πξψηνπο ζχγρξνλνπο Οιπκπηαθνχο
Αγψλεο ηνπ 1896, ζε θπζηθφ θνίισκα θάησ απφ ηνλ ιφθν ηνπ Αξδεηηνχ, βξίζθεηαη ην
Παλαζελατθφ ηάδην, γλσζηφ θαη σο Καιιηκάξκαξν.
Πνιηηηζηηθόο άμνλαο Αζελώλ
Ζ ΔΠΜΑ βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ δηαξθψο αλαβαζκηδφκελνπ πνιηηηζηηθνχ άμνλα
ηεο Αζήλαο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηα αθφινπζα πνιηηηζηηθά ζεκεία
ελδηαθέξνληνο:
Μνπζείν Αθξφπνιεο
Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο
Μνπζείν Γνπιαλδξή –Ίδξπκα Βαζίιε θαη Διίδαο Γνπιαλδξή
Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο
Μνπζείν Μπελάθε
Βπδαληηλφ Μνπζείν
Μέγαξν Μνπζηθήο
Πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ πέξημ ηεο ΔΠΜΑ.
Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ηξηγψλνπ πνιηηηζκνχ ησλ Αζελψλ πνπ «ζπλνξεχεη» κε ηελ
ΔΠΜΑ, παξνπζηάδεη έληνλν ηζηνξηθφ, αξραηνινγηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν θαη ζήκεξα
απνηειεί ηνλ πην δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ ηεο Αζήλαο,
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη ε Δζληθή Πηλαθνζήθε είλαη εχθνια πξνζβάζηκε κε ηα
κέζα κεηαθνξάο (κεηξφ, αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ) αιιά θαη ην πιήζνο ησλ μελνδνρείσλ πνπ
ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή

Με βάζε ηελ παξαπάλσ ηεθκεξίσζε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ
επηζθεςηκφηεηα ηεο ΔΠΜΑ, ηφζν ζηηο κφληκεο θαη πεξηνδηθέο εθζέζεηο φζν θαη
ζηνπο ινηπνχο εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ππνδνκέο εζηίαζεο πνπ ζα παξέρνληαη.
Δπηζθεςηκόηεηα ηεο ΔΠΜΑ.
Απφ ην 1992 έσο ην 2013 δηνξγαλψζεθαλ πνιχ ζεκαληηθέο εθζέζεηο, θαη ην
Μνπζείν δέρηεθε 5.500.000 επηζθέπηεο θαη ηδηαίηεξα λένπο. Παγθφζκην ξεθφξ
θαηέξξηςαλ νη εθζέζεηο: «Απφ ηνλ Θενηνθφπνπιν ζηνλ εδάλ» (1992-1993), κε
600.000 πεξίπνπ επηζθέπηεο, θαη «ElGreco, Σαπηφηεηα θαη κεηακφξθσζε» (19992000), κε 618.000. Σν ξεθφξ αλαγλσξίζηεθε απφ μέλα εηδηθά έληππα (ARTPRESS,
ECONOMIST), ελψ νη εθζέζεηο: «Σν Φσο ηνπ Απφιισλα, Ηηαιηθή Αλαγέλλεζε θαη
Διιάδα» θαη «Έμη Κνξπθαίνη Γιχπηεο ζπλνκηινχλ κε ηνλ Άλζξσπν» (2004) θαη
πξνζέιθπζαλ πεξίπνπ 500.000 επηζθέπηεο.
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Οη δξάζεηο ηνπ Μνπζείνπ γηα ην 2021 θαη εληεχζελ, πξνγξακκαηίδνληαη κε κεγάιεο
εθζέζεηο ζε εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα θέξνπλ απμεκέλε
επηζθεςηκφηεηα δεδνκέλσλ ησλ λέσλ ζπλζεθψλ .
ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΔΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΣΗ ΔΠΜΑ.
Σν εζηηαηφξην Βξίζθεηαη ζηνλ γ φξνθν ηνπ Β’ θηηξίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο Μνπζείνπ
Αι. νχηζνπ, κε παλνξακηθή ζέα ηεο Αζήλαο απφ Τκεηηφ , Αθξφπνιε θαη Λπθαβεηηφ.
Έρεη πξφζβαζε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, αιιά θαη απφ ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηεο Πηλαθνζήθεο κε είζνδν απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θνληά
ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ. Δπίζεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο
ιεηηνπξγίαο απφ ην ππφινηπν θηίξην, θαζψο αθελφο κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηνπο
εθζεζηαθνχο ρψξνπο, θαη αθεηέξνπ λα ρξεζηκνπνηεί ηηο απιφζπξεο ζηελ πεξίθξαμε γηα ηε
δηθή ηνπ πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ζηνλ γ’ φξνθν απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο
Πηλαθνζήθεο γίλεηαη κε δχν αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ, ελφο αλειθπζηήξα θνξηίσλ, θαη ην
θιηκαθνζηάζην. Ζ ηξνθνδνζία, κέζσ ηνπ αλειθπζηήξα θνξηίσλ γίλεηαη απφ ηελ απιφζπξα
ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θνληά ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, φπνπ
βξίζθνληαη θαη νη θάδνη απνξξηκκάησλ.
Σν εζηηαηφξην ζπλνιηθά είλαη 208,85ηκ., θαη πεξηιακβάλεη:
Υψξν θνηλνχ:
o άια 157,10 ηκ.
o Bar 19,95 ηκ. κε Σξνθνζήθε 3,10 ηκ.
Κνπδίλα 26,00 ηκ., κε Απνζήθε 2,70 ηκ.
Ζ πξφζβαζε ζην εζηηαηφξην είλαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ησλ
αλειθπζηήξσλ. ηνλ ρψξν ηνπ θνηλνχ γίλεηαη κε δίθπιιε μχιηλε πφξηα κε παινπίλαθεο. ηελ
θνπδίλα ε πξφζβαζε είλαη αλεμάξηεηε κε δίθπιιε κεηαιιηθή πφξηα. Μεηαμχ ησλ δχν ρψξσλ
ε επηθνηλσλία γίλεηαη κε δίθπιιε πφξηα allez-retour.

Ο ρψξνο ηεο θνπδίλαο έρεη δάπεδν κε πιαθάθηα, νξνθή γπςνζαλίδαο, θσηηζκφ,
θιηκαηηζκφ, εμαεξηζκφ. Δπίζεο έρεη πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο αλακνλέο.
Ο ρψξνο ηνπ θνηλνχ έρεη μχιηλν δάπεδν, νξνθή μχιηλε ερναπνξξνθεηηθή, θσηηζκφ θαη
θιηκαηηζκφ. Δπίζεο έρεη ην μχιηλν έπηπιν ηνπ bar (δηπιφο πάγθνο) κε πδξαπιηθέο θαη
ειεθηξνινγηθέο αλακνλέο.

ην ρψξν δελ πξνβιέπνληαη θνπδίλεο, νχηε αεξαγσγνί απαγσγήο αηκψλ / νζκψλ
(hoods). Καηά ζπλέπεηα, εάλ επηζπκείηαη ε ρξήζε θνχξλσλ αλαζέξκαλζεο ή
ςεζίκαηνο, απηνί ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ρξήζε ρσξίο απαγσγή, κε
ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ησλ αηκψλ / νζκψλ / ιηπψλ. Δπίζεο φηη καγεηξηθέο εζηίεο,
θξηηέδεο θιπ απαγνξεχνληαη, θαζψο απαηηνχλ αλαγθαζηηθά απαγσγή.
Αλαςπθηήξην
Βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ Α’ θηηξίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο Μνπζείνπ Αι.
νχηζνπ, κε άκεζε πξφζβαζε θαη ζπλέρεηα ζηνλ ππαίζξην πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ
θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, φπνπ κπνξεί λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα foyer ηνπ
ακθηζεάηξνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (ηζνγείνπ θαη κεζσξφθνπ), θαζψο θαη κε άκεζε
ζρέζε κε ηνπο ρψξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ηζνγείνπ θαη
κεζσξφθνπ).
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Έρεη πξφζβαζε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, αιιά θαη απφ ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν ηεο Πηλαθνζήθεο κε δπλαηφηεηα ηξνθνδνζίαο κε ηξνρήιαην
θαξφηζη απφ ηελ απιφζπξα ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, θνληά ζηνλ ρψξν
ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, φπνπ βξίζθνληαη θαη νη θάδνη απνξξηκκάησλ. Δπίζεο,
έρεη ηε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο απφ ην ππφινηπν θηίξην, θαζψο αθελφο
κπνξεί λα απνκνλσζεί απφ ηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο, θαη αθεηέξνπ λα ρξεζηκνπνηεί
ηηο απιφζπξεο ζηελ πεξίθξαμε γηα ηε δηθή ηνπ πξφζβαζε. Ζ πξφζβαζε ζην
αλαςπθηήξην, απφ ηελ είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ α΄ φξνθν ηνπ Α’ θηηξίνπ θαη
ηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο γίλεηαη κε δχν αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ θαη
θιηκαθνζηάζην.
Σν αλαςπθηήξην κε ζπλνιηθά εζσηεξηθνχο ρψξνπο 278,65ηκ., θαη κε εμσηεξηθνχο
ρψξνπο 281,50 ηκ. πεξηιακβάλεη:
Υψξνη θνηλνχ:
o άια 215,80 ηκ.
o Κπιηθείν-Bar 35,45 ηκ.
Παξαζθεπαζηήξην 15,35 ηκ.
Απνζήθε 12,05 ηκ.
Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνλ εκηππαίζξην ρψξν
θάησ απφ ηελ πηινηή 47,80 ηκ. θαη ζηνλ ππαίζξην ρψξν 233,70 ηκ.
Ο ρψξνο ηεο παξαζθεπαζηεξίνπ έρεη δάπεδν κε πιαθάθηα, νξνθή γπςνζαλίδαο,
θσηηζκφ, θιηκαηηζκφ, εμαεξηζκφ. Δπίζεο έρεη πδξαπιηθέο θαη ειεθηξνινγηθέο
αλακνλέο.
Ο ρψξνο ηνπ θνηλνχ ζηε ζάια έρεη μχιηλν δάπεδν, νξνθή γπςνζαλίδαο θαη κε
ερναπνξξνθεηηθά παλέια, θσηηζκφ θαη θιηκαηηζκφ. ην θπιηθείν έρεη δάπεδν κε
πιαθάθηα, θαη μχιηλν έπηπιν ηνπ bar (δηπιφο πάγθνο) κε πδξαπιηθέο θαη
ειεθηξνινγηθέο αλακνλέο.
Δθδειώζεηο.
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ, πξνβιέπεηαη θαη ε κίζζσζε ρψξσλ ζε ηξίηνπο κεηά
απφ έγθξηζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΔΠΜΑ θαη εθφζνλ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ
νξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρεη
αμηφινγε δήηεζε γηα ηέηνηεο εθδειψζεηο.
Απφ ηηο εθδειψζεηο απηέο αλακέλεηαη επηπιένλ έζνδν γηα ηελ ΔΠΜΑ θαζψο ζα
εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ησλ δπν κίζζησλ κε αλάινγε εηζθνξά επί ηνπ
εηήζηνπ ηδίξνπ από ηηο εθδειώζεηο πνπ ζα δηνξγαλσζνύλ.
25. Λεηηνπξγίαο ησλ δύν ρώξσλ εζηίαζεο επξηζθόκελσλ εληόο ηεο ΔΠΜΑ.
1. Οη ρώξνη εζηίαζεο ηεο ΔΠΜΑ ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο ηνπ ρξφλνπ. Ο
κηζζσηήο δελ δηθαηνχηαη λα επεθηείλεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δχν ρψξσλ ηνπ κηζζίνπ
πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ην νπνίν
πεξηγξάθεηαη ην θάζε Μίζζην. Ζ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν έζησ θαη πξνζσξηλή
επέθηαζε ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ πέξαλ ηνπ ρψξνπ ηνπ Μηζζίνπ απνηειεί ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ζε βάξνο ηνπ κηζζσηή. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν
γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ εζηίαζεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ
επηζθεπηψλ, είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε νηθίζθνπ ζηνλ ππαίζξην ρψξν ή άιινπ
εμνπιηζκνχ, χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο ΔΠΜΑ.
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2. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε ελφο εθ ησλ
δχν ρψξσλ ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) λα έρεη αλαξηεκέλν ζε
εκθαλέο θαη πξνζηηφ γηα ηνπο επηζθέπηεο ζεκείν απηνχ αλαιπηηθφ Σηκνθαηάινγν/
Μελνχ, ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηηκέο ησλ πσινπκέλσλ
εηδψλ αληίζηνηρα θαη νη νπνίεο γηα είδε επξηζθφκελα ζε δηαηίκεζε δελ επηηξέπεηαη λα
απνθιίλνπλ απφ εθείλεο πνπ θαζνξίδεη ην αξ. 137 ηεο ΤΑ Α2-718/2014 (ΦΔΚ
2090/Β/2014) απφθαζεο, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή ε εθάζηνηε ηζρχνπζα
Αγνξαλνκηθή Γηάηαμε. Σα είδε πνπ επξίζθνληαη ζε δηαηίκεζε πξέπεη λα δηαηίζεληαη
ππνρξεσηηθά. Ο κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα δηακνξθψλεη ειεχζεξα ηηο ηηκέο ησλ
πσινπκέλσλ εηδψλ/ ηξνθίκσλ πιελ απηψλ πνπ επξίζθνληαη ζε δηαηίκεζε – αιιά ε
ΔΠΜΑ δηθαηνχηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ λα ζπζηήζεη κεηψζεηο ηηκψλ
αγαζψλ, ε πξνζθεξφκελε ηηκή ησλ νπνίσλ είλαη ππεξβνιηθή ζε ζχγθξηζε κε ηηο
ηζρχνπζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά ηηκέο. Σνλ θαηάινγν θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηνχ,
ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηεί ζηελ ΔΠΜΑ. Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εηδψλ ζε ηηκέο
δηάθνξεο εθείλσλ ηνπ ππνβιεζέληνο ηηκνθαηαιφγνπ.
3. Ο κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη ζηνπο εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο, θαζψο θαη ζηηο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο ηεο ΔΠΜΑ. Δπίζεο,
ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη θαη λα δηαζέηεη ρψξν γηα δηαλνκή θπιιαδίσλ, γηα
αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ή ην πσιεηήξην ηνπ
ΔΠΜΑ ή λα δηαζέηεη ζε ιεηηνπξγία νζφλε ηειεφξαζεο ή ππνινγηζηή, κε παξφκνηα
κελχκαηα.
4. Ο κηζζσηήο ζα πξέπεη λα απαζρνιεί ηθαλφ αξηζκφ πξνζσπηθνχ, γηα ηελ άξηηα
εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ησλ ρώξσλ ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηόξην θαη
αλαςπθηήξην). Σν πξνζσπηθφ πνπ έξρεηαη ζε ζπλαιιαγή κε ην θνηλφ ζα πξέπεη,
εθηφο ηεο ειιεληθήο λα έρεη απνδεδεηγκέλε γλψζε θαη επί ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Σν
απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα κελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδηθήκαηα ηνπ
αξ. 15 ηεο παξνχζαο, λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα ηηο αλαλεψλεη κεηά ηελ ιήμε ηνπο. Δπίζεο, ν κηζζσηήο ζα
έρεη αζθαιίζεη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο φιν ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ
ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία θαηάζηαζε κε φια
ηα ζηνηρεία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά. Κάζε αιιαγή ζην φλνκα ηνπ Τπεχζπλνπ
Λεηηνπξγίαο εθάζηνπ ρψξνπ ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) πξέπεη λα
αλαθνηλψλεηαη ακειιεηί εγγξάθσο
ζηελ ΔΠΜΑ απφ ην κηζζσηή.
5. Σα κέιε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα
ηηο νδεγίεο ηνπ Π.Ο.Τ. ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαηά ηνπ Sars-CoV-2, λα πιεξνχλ
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο έλδπζεο γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, ζα θνξνχλ νκνηφκνξθε
ελδπκαζία, θαη ζα θέξνπλ ζην ζηήζνο κηθξή πηλαθίδα κε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο. Σν
πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε επγέλεηα πξνο ηνπο επηζθέπηεο θαη λα
θξνληίδεη γηα ηελ θαιή εμππεξέηεζή ηνπο. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε απνκάθξπλζε ηνπ
κηζζσηή ή ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ απφ ην θάζε ρψξν εζηίαζεο γηα ηελ
πξνζέιθπζε πειαηψλ, φπσο θαη ε θαηά ηξφπν θνξηηθφ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπο, σο θαη ε δηαιάιεζε πξντφλησλ. Απαγνξεχεηαη ε αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ,
πφζηεξο, θσηεηλψλ επηγξαθψλ θιπ. ζηνπο ρψξνπο εζηίαζεο.
6. Σνλ κηζζσηή βαξχλνπλ φιεο νη δαπάλεο γηα πδξνιεςία, θσηηζκφ, ζπληήξεζε,
ηειέθσλα, θιηκαηηζκφ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο θαη βειηίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο
εθάζηνπ κηζζίνπ. Έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ην δηαρσξηζκφ παξνρψλ
ξεχκαηνο χδξεπζεο θαη θπζηθνχ αέξηνπ ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ηεο ΔΠΜΑ κε
ελδηακέζνπο κεηξεηέο θαη αλακέλεηαη άκεζα ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ο
αλάδνρνο ζα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή θαζαξηφηεηα θαη εππξεπηζκφ ηνπ ρψξνπ.
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7. Σα ηξαπεδνθαζίζκαηα, ε κνξθή ηνπο, ε έθηαζε πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ε ελ γέλεη
δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο επίπισζε, ζθίαζηξα, ηέληεο θ.ι.π,
φπσο επίζεο θαη ηπρφλ επηπιένλ εγθαηαζηάζεηο ή αιιαγέο ζέζεσλ απηψλ θ.ι.π, ζα
θαζνξηζζνχλ εμαξρήο θαη ζα ηχρνπλ ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηεο ΔΠΜΑ, κε
βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα πγηεηνλνκηθά πξσηφθνιια πνπ
βξίζθνληαη ζε ηζρχ.
8. Ζ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζα βαξχλεη ηνλ κηζζσηή θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζε
άξηζηε θαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΠΜΑ, ζηηο νπνίεο έρεη
ππνρξέσζε λα ζπκκνξθσζεί ν κηζζσηήο.
9. Οπνηαδήπνηε άιιε πξφζζεηε εξγαζία ζηνπο ρώξνπο ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηόξην
θαη αλαςπθηήξην) ζα πξέπεη λα γίλεηαη πάληα θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο θαη ππφ
ηελ επίβιεςε ηνπ Μνπζείνπ, ε δε δαπάλε ζα επηβαξχλεη ηνλ κηζζσηή θαη ζε θακία
πεξίπησζε δελ ζα ζπκςεθίδεηαη κε κεληαία κηζζψκαηα.
10. Οη ρώξνη ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηόξην θαη αλαςπθηήξην) ζα είλαη εππαξνπζίαζηνη
θαη νπνηαδήπνηε κφληκε εγθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη, εθηφο αλ ιεθζεί έγγξαθε άδεηα
απφ ηελ ΔΠΜΑ.
Θα πξέπεη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ν φξνο ηεο πξσηλήο ηξνθνδνζίαο κέρξη ηηο 9.00
π.κ..
11. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη ζηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη
απνιχκαλζεο ησλ ρώξσλ εζηίαζεο, ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο, δηαηήξεζεο θαη
απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο
ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη
αλαςπθηήξην), ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πγεηνλνκηθή θαη αγνξαλνκηθή λνκνζεζία θαη
ηελ λνκνζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία θαη ηηο
νδεγίεο ηνπ Π.Ο.Τ. ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαηά ηνπ Sars-CoV-2 .
12. Σελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο ζα ειέγρεη νπνηεδήπνηε ηελ
ΔΠΜΑ. Σελ ΔΠΜΑ δηθαηνχηαη λα αλαζέηεη θαη ζε εμσηεξηθφ εμεηδηθεπκέλν
δεκφζην ή ηδησηηθφ θνξέα ειέγρσλ – επηζεσξήζεσλ, ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα
ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηφζν ηεο ιεηηνπξγίαο ρώξσλ ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη
αλαςπθηήξην), φζν θαη ησλ ζπκβαηηθψλ θαη θάζε είδνπο ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή,
θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο (ελδεηθηηθά θνξνινγηθήο,
αζθαιηζηηθήο, εξγαηηθήο, πεξί πξνζηαζίαο θαηαλαισηή, ηξνθίκσλ θαη πνηψλ,
πξνζηαζία πεξηβάιινληνο θιπ.). ε πεξίπησζε δηαπηζησκέλεο απφθιηζεο ή κε
ζπκκφξθσζεο ηνπ κηζζσηή απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άξζξσλ 25-26 ηεο παξνχζαο, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη
άκεζα λα ζπκκνξθψλεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο.
Παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ κηζζσηή γηα ζπκκφξθσζε ζπληζηά ιφγν έθπησζεο
απηνχ θαη επηβνιήο ησλ πνηλψλ ηνπ αξ. 31 ηεο παξνχζαο.
13. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ νηθεία
λνκνζεζία θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά θαηαρσξίζεηο, βηβιία θαη
ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ηζνινγηζκνχο, ινγηζηηθέο
απνγξαθέο, αγνξέο, πσιήζεηο, θφξνπο, θξαηήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο
ρψξνπο ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην), θαη λα αλαζέηεη ηνλ έιεγρν
απηψλ ζε νξθσηφ ειεγθηή, αληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νπνίν
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ ΔΠΜΑ ζπγρξφλσο κε ηελ παξάδνζε ηνπ
ηειεπηαίνπ πξνο απηφλ ησλ κηζζίσλ. Άξλεζε ή αδπλακία ηνπ Μηζζσηή λα ζπλάςεη
ηέηνηα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη
αλαςπθηήξην) ηεο παξνχζεο, ή/θαη λα παξαδψζεη αληίγξαθφ ηεο ζηελ ΔΠΜΑ
απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο. Δπηπιένλ, ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα
επηδεηθλχεη ζην θιηκάθην ειέγρνπ ηεο ΔΠΜΑ, θαζψο θαη ζηηο αρμόδιες αρχζς, κάθε
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θνξνινγηθφ ή ινγηζηηθφ πιηθφ θαη ζηνηρείν, θαη ελδεηθηηθά ηα παξαζηαηηθά, ηα βηβιία
θαη ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, ηα ηηκνιφγηα, ηα απνζέκαηα απνζήθεο θαη ηηο
απνδείμεηο ηακεηαθψλ κεραλψλ θαη θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηελ θαηαβνιή
δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ
ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, φπνηε απηά ηνπ δεηεζνχλ.
14. Σν αλαςπθηήξην θαη ην εζηηαηφξην ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα θαη θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγία
επηζθεπηψλ. εκεηψλεηαη δε φηη γηα ην εζηηαηφξην ην νπνίν δηαζέηεη ρσξηζηή/
δηαθξηηή είζνδν, επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαη πέξαλ ηνπ σξαξίνπ ηνπ κνπζείνπ,
ππφ ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππνινίπσλ
ρψξσλ ηεο ΔΠΜΑ. Έμη εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ην εζηηαηφξην ηνπ Μνπζείνπ ζα
ιεηηνπξγεί έσο ηηο 12 ηα κεζάλπρηα. Λεηηνπξγία πέξαλ ηνπ σξαξίνπ απηνχ
επηηξέπεηαη κεηά ηελ έγγξαθε άδεηα ηεο ΔΠΜΑ
ην σξάξην ιεηηνπξγίαο επεθηαζε
είλαη ππνρξεψκελνο
λα ιεηηνπξγεί ηνπο ρψξνπο
ηνλ ί
ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ φξσ
ζε
ιεηηνπξγία ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην θαη πέξαλ ηνπ αλσηέξσ σξαξίνπ, κεη
πξνεγνπκέλε εηδνπνίεζε ηνπ Μνπζείνπ.
15. Σα είδε πνπ ζα δηαηίζεληαη απφ ηνλ κηζζσηή ζηνπο πειάηεο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηα
πςειφηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. Δπίζεο νη ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηνπο
πειάηεο ζα πξέπεη, φρη κφλν λα είλαη πςειήο αηζζεηηθήο θαη απζηεξψο αξίζηεο
πνηφηεηαο, αιιά λα πιεξνχλ απφιπηα ηνλ θψδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ
θαη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο θαη αγνξαλνκηθήο λνκνζεζίαο, αιιά θαη
ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην)
ζα εθαξκφδνληαη θαζ΄ φιε ηε ζπκβαηηθή δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, επί πνηλή έθπησζεο
ηνπ κηζζσηή, ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο
ηξνθίκσλ - HACCP, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ISO 9.001 θαη ISO 22.000
αληίζηνηρα, πνπ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία εθδίδνληαη
απφ δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην αξ. 16. Δίλαη απηνλφεην φηη
ε ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ εζηίαζεο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ αξκνδίσλ αξρψλ γηα
ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.
16.Ο αλάδνρνο - κηζζσηήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εθαξκφζεη ζην Μίζζην
(εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα παξαγγειηνιεςίαο,
ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ειεθηξνληθήο έθδνζεο απνδείμεσλ, ζχκθσλα κε ηα
φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 16, ηεο παξνχζαο. Δηδηθφηεξα, ην ελ ιφγσ ζχζηεκα πξέπεη
λα δηαζέηεη θαηάιιειε ππνινγηζηηθή θαη δηαδηθηπαθή ππνδνκή, κε ηθαλφ αξηζκφ
ηαζκψλ Πσιήζεσλ (Point-νf-Sales/ΡΟS) εθνδηαζκέλσλ κε αλαγλψζηε BARCODE,
πνπ ππνρξεσηηθά ζα έρνπλ φια ηα πξντφληα πξνο πψιεζε, θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ
εληαίν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Σν ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θάζε
είδνπο ζπλαιιαγή (θίλεζε) πνπ εθηειείηαη ζην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην),
κέζσ ελφο ηαζκνχ Πψιεζεο (POS). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη νη
ζπλαιιαγέο κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ρψξνπο ζα είλαη αζθαιείο θαη δελ ζα
επηδέρνληαη επεκβάζεσλ απφ νπνηνλδήπνηε. Σν ζχζηεκα πξέπεη λα εμάγεη κεληαίεο
αλαθνξέο, ζηηο νπνίεο ζα αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ
πξντφλησλ, ηνλ φγθν πσιήζεσλ, ηα έζνδα απφ πσιήζεηο θαη νπνηαδήπνηε άιιε
πιεξνθφξεζε θξηζεί απαξαίηεηε, νη ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη κέζσ ησλ POS, νη
νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ (κε εμαληιεηηθά) Πψιεζε, Γσξεάλ Γηάζεζε,
Γηάζεζε ζε άιιν POS (εζσηεξηθή δηαθίλεζε), Καηαζηξνθή, θ. ά., θαη λα πεξηέρεη
πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα ησλ
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ζπλαιιαγψλ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ ην αξκφδην φξγαλν
πνπ ζα νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ ειέγρσλ.
17.Ζ ηειηθή δηάηαμε θαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ αθξηβνχο αξηζκνχ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ γηα ηνλ θάζε ρψξν ηνπ Μηζζίνπ (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην),
απνηειεί κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αλαδφρνπ θαη ζα πξέπεη αθελφο
λα ιάβεη ππφςηλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πξφβιεςε δίνδσλ
πξνο ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ θαη αθεηέξνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ νξγάλνπ
επνπηείαο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ρψξνπ. Ζ δηάηαμε θαη ν
αθξηβήο αξηζκφο ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ, πνπ ζα θαζνξηζζνχλ, κπνξεί λα
κεηαβιεζεί γηα ιφγνπο εζσηεξηθήο δηαξξχζκηζεο, αθνχ ιεθζεί ε έγθξηζε ηνπ
νξγάλνπ επνπηείαο.
18. Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη δσξεάλ Wi-Fi ζηνπο πειάηεο,
19. Ο ηξφπνο πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζην εζηηαηφξην ηνπ 3νπ νξφθνπ ζα
πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο θαηά ηηο ψξεο κε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΜΑ ζηελ ζρεηηθή
ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί. Ζ πξφζζεηε επηηήξεζε ηεο δηαδξνκήο κε θχιαθεο ζα
βαξχλεη ηνλ αλάδνρν αλάινγα κε ηηο ψξεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θπιάθσλ. Οκνίσο είλαη
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηερληθνχ βάξδηαο θαηά ηηο ψξεο πέξαλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο
ΔΠΜΑ θαη κέρξη ηελ απνρψξεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εξγαδφκελνπ ηνπ αλαδφρνπ, ην
θφζηνο ηεο νπνίαο ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
20. Ζ ζπληήξεζε ησλ βαζηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εζηηαηνξίνπ ζα γίλεηαη απφ ηελ
εηαηξεία πνπ ζπληεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κνπζείνπ κε επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ
νπφηε θαη φηαλ απαηηεζεί.
26. Γηθαηώκαηα επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηνπ Μνπζείνπ.
Παξαθνινύζεζεο θαη Δπνπηείαο ηεο ζύκβαζεο εθκίζζσζεο.
1. Ζ ζχκβαζε

Δπηηξνπή

πκβνπιίνπ
ηεο ΔΠΜΑ
εο θαη
απνθαζίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο. Σν Γ.. ηεο
ΔΠΜΑ κπνξεί λα ζπληζηά θαη άιια φξγαλα επνπηείαο κε εηδηθά θαζήθνληα ειέγρνπ
ηεο νξζήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ζπκκνξθψλεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο ΔΠΔ ηεο ζχκβαζεο εθκίζζσζεο. Ζ Δπηηξνπή
ίαο ησλ ρψξσλ,
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ
απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςεη
αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη γηα ηελ εξκελεία ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ (ζχκβαζε θαη παξαξηήκαηα). Δπίζεο, απνηειεί ην φξγαλν, πνπ
ζπλαπνθαζίδεη θαη ζπλδηνξγαλψλεη κε ηνλ αλάδνρν ζέκαηα γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο
αλάπηπμεο, νξγάλσζεο θαη πξνβνιήο ησλ ρσξψλ εζηίαζεο. Ο αλάδνρνο απεπζχλεηαη
γηα θάζε εγγξαθή επηθνηλσλία ηνπ κε ην Μνπζείν, «ππ’ φςηλ Δπηηξνπήο
Παξαθνινχζεζεο θ Δπνπηείαο Δζηηαηνξίνπ – Αλαςπθηήξηνπ». Παξάιιεια, ν
αλάδνρνο ζα νξίζεη εηδηθφ εθπξφζσπν πνπ ζα είλαη αξκφδηνο γηα ηελ άκεζε
επηθνηλσλία κε ηελ Δπηηξνπή ή άιιν φξγαλν επνπηείαο ηνπ Μνπζείνπ θαη ζα
ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζηηο ζπζθέςεηο ηεο εθφζνλ θιεζεί
πιεξνθνξηψλ θαη δηεπθξηλίζεσλ. Σα ζπλή
αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ Μνπζείνπ.
2. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ ρψξσλ, ε παξνπζίαζε, δηακφξθσζε θαη ε αηζζεηηθή
πξνζέγγηζε ηνπο, ε δηακφξθσζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ παξερφκελσλ
ζην θνηλφ εδεζκάησλ θαη πνηψλ, ε πνηφηεηα ησλ πσινχκελσλ εδεζκάησλ θαη πνηψλ,
ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή έλαληη ηνπ θνηλνχ, ε ηήξεζε ησλ φξσλ αζθαιείαο (π.ρ.
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θαλφλεο ππξαζθάιεηαο, ζρέδην εθθέλσζεο) θαη θάζε άιιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ
ιεηηνπξγία, δηακφξθσζε, αζθάιεηα ησλ ρψξσλ δελ απνηειεί απνθιεηζηηθφ θαη
ειεχζεξν επηρεηξεκαηηθφ δηθαίσκα ηνπ αλαδφρνπ, αιιά ππφθεηηαη ζηελ πξνεγνχκελε
έγθξηζε ηνπ νξγάλνπ επνπηείαο, θαη ζε πεξίπησζε αληίζεησλ ππνδείμεψλ ηνπ ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο αθνινπζεί, ζεσξνχκελνο εηδάιισο φηη δελ
πξαγκαηνπνηεί θαιή ρξήζε ησλ ρψξσλ, ζηνπο νπνίνπο αθνξά ε παξνχζα ζχκβαζε
παξαρψξεζεο.
3. Σν Μνπζείν ηεξεί, θπιάζζεη θαη ειέγρεη ην ππάξρνλ γηα ην θνηλφ ηνπ
αλαςπθηεξίνπ θαη εζηηαηνξίνπ «θπηίν παξαπφλσλ», εθηηκά ην πεξηερφκελν ησλ ηπρφλ
παξαπφλσλ θαη πξνβαίλεη ζε αλάινγεο ππνδείμεηο ή κέηξα πξνο ηνλ αλάδνρν.
4. Ζ αλαπαξαγσγή, πξνβνιή θαη ελ γέλεη παξνπζίαζε εηθφλαο θαη ήρνπ, είηε
πξφθεηηαη γηα έξγα ηέρλεο είηε φρη, εληφο ησλ παξαρσξνχκελσλ ρψξσλ ηνπ Μνπζείνπ
κε νπνηνδήπνηε πιηθφ θνξέα ή ηερληθφ κέζν (π.ρ. ε αλαπαξαγσγή κνπζηθήο, ε
πξνβνιή εηθφλσλ, ε παξνπζίαζε έξγσλ πιαζηηθψλ ή ςεθηαθψλ ηερλψλ), αθφκα θαη
εάλ δελ ζπληζηά ή δελ επηθέξεη κεηαβνιή επί ησλ ρψξσλ ηνπ Μνπζείνπ, ππφθεηηαη ζε
πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ νξγάλνπ επνπηείαο, ην νπνίν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα
παξεκβάζεσλ θαη ππνδείμεσλ επί ηεο νπζίαο θαζψο θαη απαγνξεχζεσλ πξνο ηνλ
αλάδνρν.
5. Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ
Μνπζείνπ θαη ηεο αδηάζπαζηεο (ρσξηθά θαη ιεηηνπξγηθά) ζπλνρήο ηνπο πξνο ηνπο
ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Μνπζείνπ θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο, ηηο νπνίεο ην Μνπζείν
παξέρεη πξνο ην θνηλφ, ην Μνπζείν, δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, έρεη θαη αζθεί
ηελ αξκνδηφηεηα λα επνπηεχεη ηελ παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά ησλ ππαιιήισλ ηνπ
αλάδνρνπ εληφο ησλ ρψξσλ ηνπ Μνπζείνπ, ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ (θαη
ησλ ππαιιήισλ, πξνζηεζέλησλ θαη ελ γέλεη ζπλεξγαηψλ ηνπ) ησλ επηπέδσλ
αζθάιεηαο, πγηεηλήο θαη πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ηνπ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ππφ
ζχλαςε ζχκβαζεο ηφζν ζε ζρέζε κε ην ζπκβαιιφκελν Μνπζείν φζν θαη ζε ζρέζε κε
ηνπο ηξίηνπο, νη νπνίνη έξρνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαθηηθή επαθή ή ζπλαιιαγή
κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ινηπνχο πξνζηεζέληεο ηνπ αλαδφρνπ.
6. Ζ ηπρφλ κε έγθαηξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Μνπζείνπ
δελ απνηειεί ζησπεξή παξαίηεζε ηνπ απφ απηέο ή απνδνρή παξάλνκσλ ή
αληηζπκβαηηθψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ αλαδφρνπ.
7. Σα πσινχκελα είδε θαη νη ηηκέο πψιεζήο ηνπο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ
Μνπζείνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηακνξθψζεη θαη λα πξνηείλεη ζην Μνπζείν θαηά
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελδεηθηηθφ θαηάινγν εηδψλ (δηαθνξεηηθφ γηα ην
εζηηαηφξην θαη γηα ην αλαςπθηήξην) θαη λα πξνβεί ζηελ ηηκνιφγεζή ηνπο. Ζ πξφηαζε
γηα ηα είδε θαη ηηο ηηκέο εγθξίλεηαη ή ηξνπνπνηείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ
Μνπζείνπ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ νξγάλνπ επνπηείαο. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα ζέηεη
εηδηθέο ηηκέο ζε νκάδεο πηάησλ (κελνχ) ή λα νξίδεη εηδηθέο εθπηψζεηο γηα θαηεγνξίεο
θνηλνχ, γηα νξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, εθ’ φζνλ νη ζπγθεθξηκέλεο έθηαθηεο
ηηκνινγήζεηο πεξηιεθζνχλ ζηνπο ηηκνθαηαιφγνπο ή παξαξηήκαηα απηψλ.
27. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ.
1. Ο αλάδνρνο - κηζζσηήο είλαη ππνρξεσκέλνο κε δαπάλεο ηνπ, λα δηακνξθψζεη
θαηάιιεια ην κίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) θαη λα ην δηαηεξεί πάληνηε
εππαξνπζίαζην θαη ζε θαιή θαηάζηαζε, φπσο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο εθάζηνηε
αλαγθαίεο επηζθεπέο. Γελ κπνξεί φκσο λα επηθέξεη αιινηψζεηο ζην κίζζην, ρσξίο ηελ
άδεηα ηνπ Μνπζείνπ θαη νχηε λα πξαγκαηνπνηήζεη κεηαξξπζκίζεηο ή λα
ρξεζηκνπνηήζεη απηφ γηα ζθνπφ δηαθνξεηηθφ απφ εθείλνλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί. Γελ
επηηξέπεηαη θακία κφληκε επέκβαζε ζηα θηίξηα ζε ζρέζε κε ηελ κνξθή πνπ
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απνηππψλνληαη ζηα πξνζθνκηδφκελα ζηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο ηνπνγξαθηθά
ζρέδηα, ήηνη ζηελ εμσηεξηθή φςε ηνπο, ζηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζή ηνπο, ζην
κφληκν εμνπιηζκφ ηνπο, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ άκεζα πεξηβάιινληνο ρψξνπ
ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ επηηξέπνληαη παξεκβάζεηο, θαζαηξέζεηο ή αιιαγέο: ζηνλ
θέξνληα νξγαληζκφ, ζηηο ηνηρνπνηίεο, ζηα επηρξίζκαηα ζηηο επελδχζεηο ηνίρσλ
(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ζηελ νξνθή, ή ζηε ηπρφλ ππάξρνπζα ςεπδνξνθή .ζηα
δάπεδα .ζηα θνπθψκαηα (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ), ζηα είδε πγηεηλήο, ζηα δίθηπα
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ αζζελψλ
ειεθηξηθψλ, εμαεξηζκνχ, ςχμεο, ζέξκαλζεο, θσηηζηηθψλ, απνρέηεπζεο θ.ι.π), ζηηο
κνλψζεηο δψκαηνο ή ζηέγεο, ζηνπο ρξσκαηηζκνχο, ζην κφληκν εμνπιηζκφ πνπ
εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο θάζε ρψξνπ εζηίαζεο (πάγθνο, εξγαζίαο, λεξνρχηεο θ.ι.π).
Θα επηηξαπεί βειηίσζε ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γ/λζε ηνπ
Μνπζείνπ θαη κε έμνδα ηνπ κηζζσηή, γηα ηπρφλ απνιχησο αλαγθαίεο επεκβάζεηο,
απαηηείηαη πάληνηε ε έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ.
2. Ο απαηηεηήο πξφζζεηνο εμνπιηζκφο ησλ ρώξσλ εζηίαζεο (πάγθνο εξγαζίαο,
ληνπιάπηα, εξκάξηα, θιπ) αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, νη επηπιένλ εξγαζίεο ζα γίλνληαη
ηε ζχκθσλε γλψκε-επίβιεςε ηεο Γ/λζεο ηνπ Μνπζείνπ θαη κε επηβάξπλζε ηνπ
αλαδφρνπ θαη ν εγθαζηζηνχκελνο εμνπιηζκφο ζα παξακείλεη ζην αθίλεην κεηά ηε
ιήμε ηεο κίζζσζεο.
3. Ο θηλεηφο εμνπιηζκφο ησλ ρώξσλ εζηίαζεο, πνπ ζα ηνπνζεηήζεη ν αλάδνρνο,
φπσο ςπγεία, θνχξλνπο θαηαιπηηθνχο , πιπληήξηα, κεραλέο παξαζθεπήο ζπληήξεζεο,
θσηηζηηθά, δνρεία απνξξηκκάησλ ηξαπεδνθαζίζκαηα θιπ, εληφο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο,
ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γ/λζεο ηνπ Μνπζείνπ (ζέζε,
κέγεζνο, κνξθή, ρξψκα, πιηθά θιπ) θαη κε επηβάξπλζε ηνπ κηζζσηή. Μεηά ηε ιήμε
ηεο ζχκβαζεο, ν κηζζσηήο δηθαηνχηαη λα αλαιάβεη κφλν ηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ πνπ ν
ίδηνο εηζέθεξε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο νθεηιψλ πξνο ην Μνπζείν, νπφηε θαη
ζπζηήλεηαη ελέρπξν ππέξ ηνπ Μνπζείνπ θαη ζηνλ θηλεηφ εμνπιηζκφ.
4. Ο κηζζσηήο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε, επηζθεπέο θζνξψλ ησλ
κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ ρώξσλ εζηίαζεο θαζψο επίζεο θαη ησλ δηθηχσλ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξηθά
εμαεξηζκφο, ςχμε, ζέξκαλζε θιπ). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίδεηαη ζηελ
ζπληήξεζε, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο θαζψο
θαη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαη θαλνληζκψλ αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην
κνπζείν.
5. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη επίζεο ζηελ ηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ησλ θαλφλσλ
πγηεηλήο ζην ρψξν εληφο θαη εθηφο ησλ ρώξσλ εζηίαζεο (ρψξνο πγηεηλήο
παξαζθεπαζηήξην, πιηθά θαζαξηφηεηαο, δνρεία απνξξηκκάησλ, έγθαηξε
απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ θιπ). Ηδηαίηεξα γηα ηε ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ
ηνπαιεηψλ ζα θξνληίδεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπο κε πιηθά αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο
(ραξηί πγείαο, πγξφ ζαπνχλη, αιθννινχρν πγξφ απνιπκαληηθφ ρεξηψλ θιπ).
6. Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε-απνζήθεπζε πιηθψλ πνπ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί, ζε εκθαλή ζεκεία ηνπ ρψξνπ ή ζε ζεκεία
πνπ παξελνρινχλ ηε δηέιεπζε ησλ επηζθεπηψλ. Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε απνζήθεπζε πιηθψλ πνπ πξνθαινχλ δπζνζκία, είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ δεκφζηα
πγεία ή επηθίλδπλα πξνο αλάθιεμε θιπ.
7. Γεληθά ζε έθαζην ρψξν αξκνδηφηεηάο ηνπ, ν κηζζσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
ιήςε θαη ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ
επηζθεπηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θάζε είδνπο πξνζηεζέλησλ ηνπ θαη επζχλεηαη
απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ γηα νπνηεζδήπνηε δεκίεο ή βιάβεο επέξρνληαη εμ
αθνξκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ ζηνπο σο άλσ. Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα έρεη
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ζπλερψο θαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο κηζζψζεσο αζθαιηζκέλε, ζε λφκηκα
ιεηηνπξγνχζα αζθαιηζηηθή εηαηξία, κε αλώηαην αζθαιηδόκελν θεθάιαην θάιπςεο
ύςνπο 1.000.000 επξώ γηα ην ζχλνιν ησλ κηζζίσλ ρψξσλ, ηελ νπνηαδήπνηε αζηηθή
ηνπ επζχλε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγνδνηηθήο αζηηθήο ηνπ επζχλεο, έλαληη ησλ
επηζθεπηψλ ησλ ρώξσλ εζηίαζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ ή θαη νπνηνλδήπνηε ηξίησλ, γηα
νπνηαδήπνηε δεκηά ή βιάβε ήζειε ππνζηνχλ εμ αθνξκήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κηζζίσλ
ρψξσλ, ησλ πσιεζέλησλ ζ’ απηνχο αγαζψλ θαη ελεξγεηψλ ησλ πξνζηεζέλησλ απηνχ,
ηεο βιάβεο εθηεηλφκελεο αθφκε θαη ζηελ απψιεηα δσήο. Με ην αζθαιηζηήξην
ζπκβφιαην, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ
ΔΠΜΑ ζπγρξφλσο κε ηελ παξάδνζε ζ’ απηφλ ηεο ρξήζεσο ησλ ρψξσλ εζηίαζεο ζα
πξέπεη ξεηά λα απαιιάζζεηαη θάζε επζχλεο ε ΔΠΜΑ θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην.
Άξλεζε ή αδπλακία ηνπ Μηζζσηή λα παξαδψζεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζηελ
ΔΠΜΑ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο κίζζσζεο.
8. Απαγνξεχεηαη ε ερνξχπαλζε, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ, αιιά επηηξέπεηαη
κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λζε ηνπ Μνπζείνπ θαη εθφζνλ ιεθζνχλ νη
πξνβιεπφκελεο άδεηεο, ε ρακειή κνπζηθή ππφθξνπζε νπνηνπδήπνηε κέζνπ ζην
ζπγθεθξηκέλν Υψξν, εθφζνλ ηεξνχληαη νη εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
9. Δπηβάιιεηαη ε εληφο ησλ ρώξσλ εζηίαζεο αλάξηεζε πιεξνθνξηψλ πηλαθίδσλ
κηθξνχ κεγέζνπο (φπσο W.C., ΔΞΟΓΟ, ΔΥΗΣ, ΣΑΜΔΗΟ ΚΛΠ), θαζψο θαη
θαηαρσξήζεηο ζε έληππα ή ειεθηξνληθά κέζα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ
Μνπζείνπ. Ζ αλάξηεζε δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ απαγνξεχεηαη.
10. ηνπο ρώξνπο εζηίαζεο επηηξέπεηαη κφλν ε δηάζεζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ.
Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε άιισλ εηδψλ θαη θάζε είδνπο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ
εγθεθξηκέλν ηηκνθαηάινγν ησλ πξνο δηάζεζε εηδψλ.
11. Γηα θάζε παξάλνκε δηαηάξαμε απφ ηξίηνπο ή απνβνιή απφ ην κίζζην ν κηζζσηήο
έρεη ελαληίνλ απηνχ φιεο ηεο αγσγέο ηεο ΔΠΜΑ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λνκήο θαη
θαηνρήο έρνληαο ηελ ππνρξέσζε ηαπηφρξνλα θαη ρσξίο λα ακειεί λα εηδνπνηεί ηελ
ΔΠΜΑ γηα θάζε ηέηνηα ελέξγεηα ελαληίνλ ηνπ.
12. Οη πξψηεο χιεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο
θαη λα πεξηιακβάλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα εγρψξηα επψλπκα πξντφληα κε
νλνκαζία πξνέιεπζεο. Οη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ πξέπεη λα ηεξνχλ φιεο ηηο
δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη
ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά, νπνηεδήπνηε ηνπ δεηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο
επνπηείαο.
13. Ο κηζζσηήο επζχλεηαη απνθιεηζηηθά, απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο
ΔΠΜΑ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ
θαη πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο, θαζψο θαη γηα ηελ ζπλερή ζπκκφξθσζή ηνπ ζηελ
εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ελδεηθηηθά, θνξνινγηθή, αζθαιηζηηθή, εξγαηηθή,
λνκνζεζία γηα αζθάιεηα ηξνθίκσλ, πξνζηαζία θαηαλαισηή θηι. Πεξαηηέξσ, έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε θαη πθίζηαηαη κφλνο ηνπ ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε πεξίπησζε
ελδερφκελεο πξφθιεζεο βιάβεο ζηελ πγεία ησλ επηζθεπηψλ ησλ ρψξσλ, κε θάζε
επηθχιαμε ηεο ΔΠΜΑ γηα ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο πνπ απηή ζα ππνζηεί.
28.Πιεξσκή κηζζώκαηνο.
Ζ θαηαβνιή ηνπ ειαρίζηνπ κεληαίνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο γηα θάζε κηζζσηηθφ
κήλα, κεηά ηνπ εθάζηνηε αλαινγνχληνο ηέινπο ραξηνζήκνπ, ζα γίλεηαη κέζα ζηηο
ηξείο (3) πξψηεο εκέξεο ηνπ κηζζσηηθνχ κήλα ζε Σξαπεδηθφ Λνγαξηαζκφ ηεο
ΔΠΜΑ θαη ε απφδεημε πεξί θαηαβνιήο ζα απνζηέιιεηαη άκεζα ζηελ αξκφδηα
ππεξεζία ηνπ ΔΠΜΑ. Χο κηζζσηηθνί κήλεο, νξίδνληαη εθείλνη, θαηά ηνπο νπνίνπο νη
ρψξνη εζηίαζεο βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία. Ζ θαηαβνιή ηνπ απνδνηένπ πνζνζηνχ επί
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ησλ πσιήζεσλ εθάζηνπ κηζζσηηθνχ κελφο γίλεηαη, θαηά ηα εκεξνινγηαθά ηξίκελα
ηνπ έηνπο, σο εμήο:
1. Μέρξη ηελ 15ε ηνπ πξψηνπ κήλα κεηά ηε ιήμε εθάζηνπ εθ ησλ ηξηψλ
πξψησλ εκεξνινγηαθψλ ηξηκήλσλ εθάζηνπ έηνπο ζα ππνβάιιεηαη αλαιπηηθή,
θαζνιηθή θαη έγγξαθε βεβαίσζε πεξί ησλ πσιήζεσλ εθάζηνπ κελφο γηα ην Μίζζην
ζπλνιηθά (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) γηα ην ηξίκελν πνπ παξήιζε, βεβαησκέλα
απφ ηνλ ινγηζηή ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ ζα δεηήζεη ηελ
ΔΠΜΑ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα ηα πξνθχπηνληα πνζά πνπ νθείινληαη
λα απνδνζνχλ βάζεη ηνπ πνζνζηνχ.
2. Ζ ΔΠΜΑ ζα δηελεξγεί έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κε θάζε πξφζθνξν
κέζν, γηα ηε δηαθξίβσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ απνδνηέσλ πνζψλ.
3. Ζ θαηαβνιή ησλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ, κεηά ηνπ αλαινγνχληνο ηέινπο
ραξηνζήκνπ, γηα ηνπο κήλεο ηνπ παξειζφληνο ηξηκήλνπ ζα γίλεηαη κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε εθάζηνπ εκεξνινγηαθνχ
ηξηκήλνπ.
4. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ γηα ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, κεηά ηνπ
αλαινγνχληνο ηέινο ραξηνζήκνπ, γίλεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ
κήλα Μαξηίνπ πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηνπ έηνπο. Ο κηζζσηήο ππνβάιιεη ζπλνιηθή
εηήζηα αλαθνξά γηα ηηο κεληαίεο πσιήζεηο πνπ ζα θέξεη ηελ ππνγξαθή νξθσηνχ
ειεγθηή εληφο πξνζεζκίαο 2 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο, δειαδή κέρξη ηελ
ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ
ζπλνιηθή εηήζηα αλαθνξά πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα
νθεηιφκελα θαη θαηαβιεηέα πνζά νηνπδήπνηε κηζζσηηθνχ κήλα, απηή ζα
ζπκςεθίδεηαη κε ην νθεηιφκελν θαη θαηαβιεηέν πνζφ γηα ην ηέηαξην εκεξνινγηαθφ
ηξίκελν. Ζ ΔΠΜΑ ζα δηελεξγεί έιεγρν θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαη κε θάζε πξφζθνξν
κέζν, γηα ηε δηαθξίβσζε θαη επηβεβαίσζε ησλ άλσ ζηνηρείσλ θαη ηνπ απνδνηένπ
πνζνχ.
5. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή, ε σο άλσ δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ απνδνηένπ
πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ, ζα γίλεη ζε ρξφλν πνπ ζπκπίπηεη κε εκεξνινγηαθφ
ηξίκελν ηνπ έηνπο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο κίζζσζεο.
29. Μνλνκεξήο ιύζε ηεο ζύκβαζεο.
Ζ ΔΠΜΑ δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. λα ιχζεη κνλνκεξψο ηελ
ζχκβαζε, γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ αθνξά ηηο αλάγθεο ηεο ΔΠΜΑ, θαηφπηλ έγγξαθεο
ηξίκελεο πξνεηδνπνίεζεο πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηνλ Αλάδνρν. Απφ ηελ αηηία απηή, ν
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακίαο απνδεκίσζεο, ελψ θάζε δηθαίσκα ή απαίηεζε πνπ
ηξίηνο έιθεη απφ ηνλ Αλάδνρν δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί θαηά ηεο ΔΠΜΑ. ε απηή
ηελ πεξίπησζε, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη κφλν ζε απαιιαγή, ή ζηελ πεξίπησζε
πξνθαηαβνιήο, ηελ αλάιεςε ηνπ κε δεδνπιεπκέλνπ κηζζψκαηνο (ά. 46 παξ. 2 Π.Γ.
715/1979). ε πεξίπησζε πνπ ν κηζζσηήο απνρσξήζεη απφ ην κίζζην ή πξνθαιέζεη ηε
ιχζε ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηεο
ΔΠΜΑ, ε νπνία δίλεηαη κφλν φηαλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο ή αλσηέξα βία,
θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα θαη απαηηεηά φια ηα κηζζψκαηα κέρξη ηελ πάξνδν ηνπ
ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.
30. Απαγόξεπζε ππνκίζζσζεο θαη ζησπεξήο αλακίζζσζεο – Απόδνζε κηζζίνπ.
1. Τπνκίζζσζε ή παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν απφ ην κηζζσηή ζε ηξίηνλ δελ επηηξέπεηαη. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ή
ππεξγνιαβία ή κεηαβίβαζε ζε άιινλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηή απφ ηελ
παξνχζα. Κάζε πξνκεζεπηήο ή ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο
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απνθηά δηθαηψκαηα κφλν έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαη φρη ηεο ΔΠΜΑ. Μεηαηξνπή ηνπ
εηαηξηθνχ ζρήκαηνο θαη είζνδνο λέσλ εηαίξσλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο ΔΠΜΑ θαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ κεηαηξνπή εηαηξεηψλ.
2. ησπεξά αλακίζζσζε δελ επηηξέπεηαη.
3. Μεηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο ην κίζζην ειεπζεξψλεηαη ακέζσο ρσξίο θακία
άιιε δηαηχπσζε ή φριεζε θαη παξαδίδεηαη ζηνλ εθκηζζσηή. ε πεξίπησζε άξλεζεο
απφδνζεο ηνπ κηζζίνπ δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ε απνβνιή ηνπ
κηζζσηή θαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ν κηζζσηήο απνθιείεηαη απφ ηνπο δηαγσληζκνχο
ηνπ Σακείνπ γηα κία 5εηία. ε εμαηξεηηθά έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ε ΔΠΜΑ κε
απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα εγθξίλεη ηελ παξακνλή ηνπ κηζζσηή ζηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο
ζπκβαηηθήο δηάξθεηαο, νπφηε ζα νθείιεηαη απνδεκίσζε ρξήζεο ίζε κε ην κίζζσκα
(άζξνηζκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κηζζψκαηνο θαη πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ),
φπσο απηφ ίζρπε θαηά ηνλ ηειεπηαίν ζπκβαηηθφ κήλα. Σνηαχηε παξακνλή δελ
ζπληζηά παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο κίζζσζεο θαη ν κηζζσηήο δελ ζεκειηψλεη θαλέλα
δηθαίσκα εμ απηήο.
4. Ο κηζζσηήο ζα παξαιάβεη θάζε κίζζην (ρώξνη εζηίαζεο) απφ επηηξνπή πνπ
ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ ΔΠΜΑ θαη ζα ζπληαρζεί ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεοπαξαιαβήο θαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα παξαδψζεη ην θάζε κίζζην θαηά ηελ θαζ’
νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο κίζζσζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ λα
εμνπζηνδνηήζνπλ ηξίηνπο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ πξσηνθφιισλ παξάδνζεο –
παξαιαβήο.
31.Έθπησζε Αλαδόρνπ – Πνηλέο.
1. ε πεξίπησζε πνπ ιάβεη ρψξα παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ή ησλ
θεηκέλσλ πγεηνλνκηθψλ θαη άιισλ δηαηάμεσλ, ή θαη δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο θαη κε
ζπκκνξθψζεηο ζηνλ εχινγν ρξφλν πνπ δφζεθε, ν Αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο κε
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη ηνπ
θνηλνπνηείηαη κε απφδεημε παξαιαβήο (ά. 17 παξ. 4 εδ. β’), ελψ ε εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο ΔΠΜΑ, σο πνηληθή ξήηξα θαη
ζπκθσλνχκελε πνηλή, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο,
ηαπηφρξνλα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο ΔΠΜΑ πεξί θαηαινγηζκνχ.
Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο επνπηείαο δηθαηνχηαη νπνηεδήπνηε λα δηελεξγεί έιεγρν
γηα ηελ ηήξεζε ή κε ησλ λφκηκσλ δηαηάμεσλ πεξί δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζηα
ηξφθηκα, ζηνπο ρψξνπο ησλ κηζζσκάησλ, ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη θαη ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ν αλάδνρνο. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί
έθζεζε θαη ζα εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΠΜΑ ηελ κεξηθή
θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ρσξίο απαξαίηεηα λα ζεσξεζεί έθπησηνο
ν αλάδνρνο, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο.
Δάλ ν αλάδνρνο θαη’ επαλάιεςε δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο εθάζηνηε θαλφλεο
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, πνπ εθαξκφδεη ην Μνπζείν, θαη πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή
παξαιείςεηο, πνπ δχλαληαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, ηελ
αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ, ησλ επηζθεπηψλ ή ησλ εθζεκάησλ, ην φξγαλν επνπηείαο
εηζεγείηαη πξνο ην Γ.. ηνπ Μνπζείνπ ηελ πεξαηηέξσ θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο ρσξίο απαξαίηεηα λα ζεσξεζεί έθπησηνο ν αλάδνρνο ή/θαη ηελ
έθπησζή ηνπ απφ ηελ ζχκβαζε.
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Γηα θάζε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κηζζσηνχ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε
ζχκβαζε, δχλαηαη λα επηβιεζεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΠΜΑ
κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ίζε κε: (α) γηα ηελ πξψηε παξάβαζε
ηνπ 1/3 ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, (β) γηα δεχηεξε παξάβαζε ίζε κε 2/3 ηεο
εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαη (γ) γηα επφκελε παξάβαζε ίζε κε ηα 3/3 ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο, ελψ ην Γ.. δχλαηαη επίζεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα θεξχμεη έθπησην ην
κηζζσηή. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο απνθιείεηαη απφ ηνπο κειινληηθνχο δηαγσληζκνχο ηνπ
Μνπζείνπ γηα κία 5εηία.
ηελ πεξίπησζε απηή θαη επεηδή ην δεκφζην ζπκθέξνλ επηβάιιεη ηε ζπλερή
ιεηηνπξγία ησλ ρώξσλ εζηίαζεο πξνο εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ επηζθεπηψλ
ηνπ κνπζείνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη – κε ηε ιήςε ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηεο
ΔΠΜΑ - λα παξαδψζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβε. ε
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απνβάιιεηαη απφ ην κίζζην κε πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο
απνβνιήο εθδηδφκελν θαη’ άξζξν 7 παξ. 9β ηνπ λ. 2557/1997, φπσο ηζρχεη.
Παξάιιεια θαη γηα φζν ρξφλν έρεη παξαθξαηήζεη ην κίζζην, έσο φηνπ εθηειεζηεί ην
πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο ή απνβιεζεί απφ ην κίζζην ελ γέλεη, ζα νθείιεη
απνδεκίσζε ρξήζεο ίζε κε ην κίζζσκα (άζξνηζκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ
κηζζψκαηνο θαη πνζνζηνχ επί ησλ πσιήζεσλ), φπσο απηφ ίζρπε θαηά ηνλ ηειεπηαίν
ζπκβαηηθφ κήλα, θαη επηπιένλ απηήο, σο πνηληθή ξήηξα, πνζφ ίζν κε ην 1/10 (έλα
δέθαην) ηνπ θαηαβαιινκέλνπ θαηά ηε ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο ειάρηζηνπ
εγγπεκέλνπ κεληαίνπ αληαιιάγκαηνο γηα θάζε εκέξα παξαθξάηεζεο, ην νπνίν
θαηαινγίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ε θάζε πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ πνζνχ ζε
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, απηφ εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
2. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ ή ελ γέλεη ιχζεο ηεο ζχκβαζεο,
απηφο ππνρξενχηαη άκεζα λα απεγθαηαζηήζεη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ εηζέθεξε θαη λα
απνρσξήζεη απφ ηνπο ρψξνπο, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε εθδίδεηαη ζε βάξνο ηνπ
πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο απνβνιήο, θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ρσξίο λα απνθιείεηαη
θαη ε αθαίξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε πξσηνβνπιία θαη δαπάλεο ηεο ΔΠΜΑ, πνπ
θαηαινγίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν.
32.Λνηπέο Γηαηάμεηο.
Ζ ζχκβαζε ζα ηξνπνπνηείηαη κφλν εγγξάθσο. Ζ ζχκβαζε ιχεηαη ζε πεξίπησζε
ζαλάηνπ ή λνκηθήο αληθαλφηεηαο ή πηψρεπζεο ή ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ηνπ κηζζσηή.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ακειιεηί ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε
ζεκαληηθφ πξφβιεκα ή κεηαβνιή ζπλζεθψλ ή ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο κίζζσζεο.
Ζ Γηεπζχληξηα
Μαξίλα Λακπξάθε Πιάθα
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ
[Τπόδεηγκα Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηε Γηαδηθαζία – Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο]
ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ ΔΣΙΑΗ
ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΔΙΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ
Πξνο ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ
Τπφςε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
Κχξηνη,
Έρνληαο ππφςε ηελ πξνθήξπμε, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα,
κε ηελ παξνχζα ππνβάιινπκε αίηεζε ζπκκεηνρήο ‘’ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ
ΔΣΙΑΗ ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ ’’ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ …...
Γειψλνπκε φηη έρνπκε κειεηήζεη θαη απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο
πξνθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη είκαζηε ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο.
ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ:
ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ
ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
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ΑΦΜ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΣΖΛΔΦΧΝΟ
FAX /E-MAIL
ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ
ΑΓΣ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ
ΣΟΠΟ/ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ
(Ολνκαηεπψλπκν &θξαγίδα)

[Τπόδεηγκα Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηε Γηαδηθαζία – Έλσζεο ή / Κνηλνπξαμίαο]
Τπφςε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ
Κχξηνη,
Έρνληαο ππφςε ηελ πξνθήξπμε, ηνπο φξνπο ηεο νπνίαο απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα,
κε ηελ παξνχζα ππνβάιινπκε αίηεζε ζπκκεηνρήο «ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ
ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓYΟ ΥΩΡΩΝ
ΔΣΙΑΗ ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ» κε αξηζκό …...
Γειψλνπκε φηη έρνπκε κειεηήζεη θαη απνδερφκαζηε αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο
πξνθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ θαη είκαζηε ζε ζέζε λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο παξνχζαο. Ζ έλσζή καο
απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο θνξείο:
Α/Α Δπσλπκία Φνξέα
1. (Μέινο) επσλπκία κέινπο
2. (Μέινο) επσλπκία κέινπο
θαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ζα θέξεη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν :
Ο θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο Τπνγξαθή θαη επσλπκία ησλ κειψλ ηεο έλσζεο
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ηνηρεία Κνηλνχ Δθπξνζψπνπ Ολνκαηεπψλπκν: ..........................................
ΑΓΣ: ......................................................
ΑΦΜ: ...........………....................................
Γηεχζπλζε: ....................................................
Σει.: ......................................................
Fax: ......................................................
Email: ......................................................

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Δθδφηε __________________
Καηάζηεκα____________________ (Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ FΑΥ)
Ζκεξνκελία, έθδνζεο_______________
Πξνο: ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ
Σαρ.Γ/λζε : Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, 115 25
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ.________ ΔΤΡΧ ______
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη
σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ___________ ππέξ ηεο _____________
[ηίζεηαη ε επσλπκία θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο / έλσζεο / / θνηλνπξαμίαο] γηα ηε
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ζπκκεηνρή ηεο ‘’ΣΟΝ ΑΝΟΙΥΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ ΔΣΙΑΗ ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ
ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΚΗΗ ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ’’
θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. ......... Πξνθήξπμή ζαο.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ
δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν
ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή
ζαο, νιηθή ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο
θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Παξαηηνχκαζηε ξεηά
θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,
απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε,
πξνζσπνπαγψλ ή κε, θαη θάζε άιιεο έλζηαζεο εθ ησλ άξζξσλ 852-855, 862-864 θαη
866-869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ θάζε άιιν δηθαίσκα ηπρφλ απνξξέεη απφ
ηα αλσηέξσ άξζξα. Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα
απφ απιφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο
ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ________________
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: ε
πεξίπησζε εγγχεζεο ππέξ έλσζεο/ / θνηλνπξαμίαο, ε εγγχεζε ζα θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/ θνηλνπξαμίαο.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Δθδφηε __________________
Καηάζηεκα____________________
(Γ/λζε νδφο - αξηζκφο ΣΚ FΑΥ)
Ζκεξνκελία, έθδνζεο_______________
Πξνο:
ΔΘΝΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ Σαρ.Γ/λζε
: Άιζνο Διιεληθνχ ηξαηνχ, Γνπδή, 11525
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ.________ ΔΤΡΧ ______
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη
σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ___________ ππέξ ηεο _____________
[ηίζεηαη ε επσλπκία θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο / έλσζεο / / θνη-λνπξαμίαο] γηα ηελ
θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ‘’ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ
ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ ΔΣΙΑΗ ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ
ΔΘΝΙΚΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ
ΜΟΤΔΙΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ
ΟΤΣΟΤ’’ΚΑΙ ΎΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΤΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ......... ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
Α.
Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απνξξένπζεο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή
ζαο, νιηθή ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. Παξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ
έλζηαζε ζπκςεθηζκνχ ηνπ αξ. 450ΑΚ, ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο, απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ
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πξσηνθεηιέηε, πξνζσπνπαγψλ ή κε, θαη θάζε άιιεο έλζηαζεο εθ ησλ άξζξσλ 852855, 862-864 θαη 866-869 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο θαη απφ θάζε άιιν δηθαίσκα
ηπρφλ απνξξέεη απφ ηα αλσηέξσ άξζξα.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν
ηεο Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ________________
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί
ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ
ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ: ε πεξίπησζε εγγχεζεο ππέξ έλσζεο/
θνηλνπξαμίαο, ε εγγχεζε ζα θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο/
θνηλνπξαμίαο.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
«ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΩΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΥΩΡΩΝ ΔΣΙΑΗ
ΔΤΡΙΚΟΜΔΝΩΝ ΔΝΣΟ ΣΗ ΔΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ
ΜΟΤΔΙΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ»
ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. ........ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ
ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ ΚΑΗ ΜΟΤΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ ΟΤΣΟΤ (ΔΠΜΑ)
ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ:
ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ:
ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ:
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ :
ΑΦΜ:
ΝΟΜΗΜΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ:
ΑΓΣ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ:
Ή ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΧΖ / ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ
ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΑ ΜΔΛΧΝ:
ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ:
ΑΦΜ ΔΚΑΣΟΤ ΜΔΛΟΤ: ΚΟΗΝΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟ:
ΑΓΣ ΚΟΗΝΟΤ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ:
ΑΠΟΓΔΥΟΜΑΗ ην ειάρηζην κεληαίν εγγπεκέλν κίζζσκα ηνπ κηζζίνπ (εζηηαηφξην
θαη αλαςπθηήξην) ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη γηα θάζε κηζζσηηθφ κήλα θαη έρεη
θαζνξηζηεί ζηηο 7.500,00 €.
Σηκή εθθίλεζεο απνδεθηψλ πξνζθνξψλ : 2,50 % κεληαίσο επί ηνπ αθαζάξηζηνπ
εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ κηζζίνπ (εζηηαηόξην θαη αλαςπθηήξην). Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη
γηα ην Μίζζην (εζηηαηφξην θαη αλαςπθηήξην) ζηνλ ππνςήθην πνπ ζα πξνζθέξεη ην
πςειφηεξν πνζνζηφ κεληαίσο επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εηήζηνπ ηδίξνπ ηνπ κηζζίνπ.
ΠΡΟΦΔΡΧ επηπιένλ ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηελ πξνθήξπμε ειαρίζηνπ εγγπεκέλνπ
κεληαίνπ κηζζψκαηνο γηα ην Μίζζην (ην εζηηαηφξην θαη ην αλαςπθηήξην), πνζνζηφ επί
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ησλ πσιήζεσλ ηνπ θάζε κηζζσηηθνχ κήλα επηπιένλ πνζνζηφ (%) επί ηνπ
αθαζάξηζηνπ ηδίξνπ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηνπ αλαςπθηήξηνπ (κε δχν δεθαδηθά,
αξηζκεηηθψο
θαη
νινγξάθσο),………………………………………………………………
Αζήλα,….../…./20..
Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ
Ολνκαηεπψλπκν:
Τπνγξαθή:
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ εθάζηνπ κηζζσηηθνχ κήλα
γηα ην Μίζζην, ην νπνίν πξνζθέξεηαη επηπιένλ ηνπ ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ κεληαίνπ
κηζζψκαηνο ζα κπνξεί λα δηαηππσζεί κε αθξίβεηα ελφο ηεηάξηνπ ηεο αθέξαηεο
κνλάδαο (φπσο 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, ……θιπ). ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ
πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ή δηαηππσζεί κε
αθξίβεηα δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ ελφο ηεηάξηνπ ηεο αθέξαηεο κνλάδαο, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΠΛΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΔΚΜΗΘΧΖ ΣΧΝ ΓΌΟ ΥΡΧΝ ΔΣΊΑΖ ΣΖ ΔΠΜΑ.

47

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΙΘΙΩΝ ΥΩΡΩΝ
Δπηζπλάπηνληαη αξρηηεθηνληθά ζρέδηα
1. Δζηηαηφξην
2. Αλαςπθηήξην
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